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ASELSAN HEARTLINE AED                                Bezpečnostní nařízení 

DŮLEŽITÉ!!! 

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Informace obsažené v tomto dokumentu patří 

ankarskému výrobci RİTİM GRUP Tıbbi Cihazlar Elek. San. ve Tic. A.Ş. Nesmí být žádným způsobem 
reprodukován nebo distribuován bez povolení. 

Platnost záruky závisí na aplikaci návodu k použití a uvedených varování. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost 
za jakékoli přímé nebo nepřímé zranění nebo invaliditu vyplývající z používání zařízení bez přečtení uživatelské 
příručky nebo bez přijetí bezpečnostních opatření obsažených v uživatelské příručce nebo použití, údržby a/nebo 
opravy neoprávněným personálem.  

Servisní příručka a další technické dokumenty dodávané se zařízením neznamenají, že je na zařízení povoleno 
seřizování, údržba nebo úprava. Pokud je zařízení Aselsan Heartline AED používáno v rozporu se nařízeními 
uvedenými v uživatelské příručce, nese veškerou odpovědnost, která může vzniknout, uživatel. 

Výrobce je oprávněn provádět změny v uživatelské příručce bez předchozího upozornění. Pro případné revize a 
aktualizace uživatelské příručky zařízení se doporučuje v pravidelných intervalech navštěvovat stránky výrobce. 

RİTİM GRUP Tıbbi Cihazlar Elek. San. ve Tic. 
A.Ş. Ankara Branch 
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Jméno výrobce: RİTİM GRUP TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
ANKARA BRANCH 
Mersis (Centrální registrační systém) číslo: 0735067707600020 
Adresa výrobce: Yeni Batı Mah. 2402. Cadde No: 2/2 Yenimahalle / Ankara 
Telefon: +90 312 256 00 30 
Fax:+90 312 256 00 36 
Web: www.ritimport.com 
E-mail: info@ritimport.com 

Informace o Notifikované osobě: 
Notifikovaná osoba: KİWA BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.  
Adresa: İTOSB 9.Cadde No: 15 Tepeören Tuzla 34957 Istanbul / Turecko 
Tel:+90 216 593 2575 

 

HS Code:901890850017 

Informace o technickém servisu: 
RİTİM GRUP TIBBİ CİHAZLAR ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA BRANCH 
Adresa: Yeni Batı Mah. 2402. Cadde No: 2/2 Yenimahalle /Ankara 
Telefon: +90 312 256 00 30 
Fax:+90 312 256 00 36 
Web: www.ritimport.com 
E-mail: service@ritimport.com 
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ASELSAN HEARTLINE AED 

 
Popis symbol použitých v tomto uživatelském návodě: 

 

 

VAROVÁNÍ! Pod tímto nadpisem jsou vysvětleny situace, které mohou způsobit fyzické 
zranění nebo ohrožení života. 

 

UPOZORNĚNÍ: Pod tímto nadpisem jsou vysvětleny situace, které mohou poškodit zařízení. 

 

POZNÁMKA: Další informace, jako jsou doporučení, požadavky nebo alternativní metody 
týkající se zařízení, jsou uvedeny v záhlaví poznámky. 
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ASELSAN HEARTLINE AED Případy vhodného použití 

1.1 Případy vhodného použití 
Aselsan Heartline byl navržen pro použití u pacientů s náhlou srdeční zástavou a s následujícími 
příznaky: 

• ztráta vědomí, 

• osoba nedýchá, 

• ztráta tepu, 

Pokud je pacient při vědomí a dýchá dál, použití přístroje se nedoporučuje. 

1.2 Bezpečnostní varování a měření 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Před úplným přečtením této uživatelské příručky zařízení nepoužívejte ani jej neuvádějte do provozu. 

 

VAROVÁNÍ 

Aselsan Heartline AED se nesmí používat u lidí, kteří reagují na otřesy nebo normálně dýchají 

 

VAROVÁNÍ 

Aselsan Heartline AED je určen pro použití u pacientů, kteří jsou v bezvědomí, nedýchají a jejichž puls 
nelze detekovat. Pokud pacient reaguje nebo je při vědomí, nepoužívejte k léčbě přístroj Aselsan Heartline 
AED. 

 

VAROVÁNÍ 

Přístroje AED musí používat oprávněné osoby v souladu s pravidly stanovenými místními předpisy pro 
poskytování první pomoci 

 

VAROVÁNÍ 

Zařízení musí být používáno tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Pokud tak neučiníte, může to 
mít za následek život ohrožující případ nebo zranění. 

 

VAROVÁNÍ 

Aselsan Heartline AED má schopnost podat elektrický šok pro léčebné účely. Zásah elektrickým proudem 
může vážně zranit obsluhu nebo osoby v okolí. Uživatelé nebo lidé v okolí se během aplikace výboje nikdy 
nesmí dotýkat pacienta 

 

VAROVÁNÍ 

Nedotýkejte se defibrilačních elektrod žádným jiným vodičem. 

 

VAROVÁNÍ 

Zařízení musí být použito po době minimálně 6 hodin po obdržení zařízení z podmínek skladování. 

 



 

 
 
 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Dotyk pacienta během fáze analýzy signálů přijatých od pacienta může narušit proces analýzy. 
Zatímco analýza pokračuje, nedotýkejte se pacienta a udržujte jej co nejklidněji. Zařízení upozorní 
obsluhu pomocí zvukového varování, když se smí dotknout pacienta. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Při použití Aselsan Heartline AED u pacientů s tělesnou hmotností nad 25 kg a ve věku 9 let a více 
je nutné používat ELEKTRODY pro dospělé. Zařízení dokáže rozpoznat, zda jsou či nejsou připojeny 
elektrody pro dospělé, a může na pacienta aplikovat předem definované a nastavitelné úrovně 
výboje. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud bude Aselsan Heartline AED používán u pacientů s hmotností nižší než 25 kg a ve věku 1–8 
let, je nutné používat dětské elektrody. Zařízení dokáže detekovat, zda jsou nebo nejsou 
připevněny dětské elektrody, a může pacientovi aplikovat předem definované a nastavitelné 
úrovně výboje. 

 

VAROVÁNÍ 

Použití přístroje u pacientů mladších 1 roku se nedoporučuje. 

 

VAROVÁNÍ 

Pokyny pro umístění elektrod uvedené na štítku, vizuální varování na zařízení a při školeních musí 
být plně dodržovány. 

 

VAROVÁNÍ 

Je nesmírně důležité, aby byly elektrody ve správném kontaktu s pokožkou pacienta. Mezi lepicí 
podložkou a pokožkou nesmí být žádná vzduchová mezera. Nesprávný kontakt elektrod může 
snížit účinek léčby nebo způsobit nežádoucí popáleniny na kůži pacienta. 

 

VAROVÁNÍ 

Po použití se na kůži může objevit zánět; to je normální situace. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pro bezpečné používání zdravotnických prostředků je nutné pečlivé používání a pravidelná údržba. 
Proto je nutné pro bezpečnost uživatele a pacienta dodržovat autotesty přístroje a potvrdit, že 
manuální test, který je třeba na přístroji provést, je úspěšně dokončen. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zařízení je elektronický zdravotnický prostředek. Pád zařízení, vystavení nárazům, skladování a 
používání za jiných skladovacích podmínek, než jsou uvedené podmínky atd., může způsobit 
neúplnou funkčnost zařízení nebo jeho nefunkčnost. Pokud se tato nežádoucí situace se zařízením 
stane, musí uživatel zaslat zařízení do servisního střediska. Vezměte prosím v úvahu provozní a 
skladovací podmínky zařízení popsané v části technické specifikace. 

 

VAROVÁNÍ 

Při použití zařízení v blízkosti hořlavých výbušnin (benzín apod.), v prostorách bohatých na kyslík 
nebo v prostředí, kde jsou hořlavá anestetika, hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. 



 

 

VAROVÁNÍ 

Před použitím přístroje odsuňte pacienta od elektricky vodivých povrchů a položte ho na rovnou 
plochu. 

 

VAROVÁNÍ 

Oddělte každé zařízení, které nemá ochranu defibrilátorem, od pacienta 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zařízení musí být umístěno tak, aby bylo snadno přístupné. Aby bylo možné v případě incidentu 
zavolat na tísňovou linku, je nutné mít telefon velmi blízko místa umístění zařízení. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Osoby, které budou pravděpodobně zařízení používat, musí být informovány o umístění zařízení a 
musí být těmto osobám poskytnuty potřebné informace. 

 

VAROVÁNÍ 

Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Pokud se zařízení dostane do kontaktu s 
kapalinami nebo pokud je používáno za deště, může to poškodit zařízení, způsobit požár nebo úraz 
elektrickým proudem. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Nečistěte zařízení abrazivními materiály, saponátem nebo acetonem. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud má pacient kardiostimulátor, nepokládejte defibrilační elektrody přímo na implantovaný 
kardiostimulátor. Kardiostimulátory mohou rušit analýzu rytmu EKG nebo defibrilační výboj může 
způsobit poruchu kardiostimulátoru. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Zařízení je nutné jednou ročně kalibrovat a jednou ročně provádět pravidelnou údržbu. Kromě 
toho musí být zdravotnický prostředek po každém použití vyčištěn, jak je uvedeno v kapitole 10.3 
Dezinfekce/čištění tohoto návodu. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Uživatel je odpovědný za sledování každoroční periodické kontroly a kalibrace zařízení. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po každém použití musí být zdravotnický prostředek vyčištěn, jak je uvedeno tomto návodu v 
kapitole 9.3 Dezinfekce/čištění. 



 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Použité elektrody musí být aplikovány na holý, suchý povrch bez vlhkosti, bez krve nebo tělesných 
tekutin. Pokud je povrch, na který bude elektroda připevněna mokrý a vlhký, je nutné jej osušit. 
Pokud dojde ke kontaktu s krví nebo tělesnými tekutinami, je nutné jej nejprve otřít a vyčistit a 
poté osušit. Pokud je oblast hrudníku pacienta převážně ochlupená, je třeba nejprve odstranit 
ochlupení, aby se elektrody přilepily. 

 

VAROVÁNÍ 

Uživatel musí věnovat pozornost datu expirace elektrod. Prošlé datum může způsobit vysychání 
gelu, které zvyšuje vodivost na polštářcích, snížení přilnavosti nebo nesprávnou analýzu. Během 
defibrilace může dojít k popálení kůže pacienta nebo mohou elektrody způsobit alergickou reakci v 
těle pacienta. 

 VAROVÁNÍ 

Elektrody jsou pouze na jedno použití. Nesmí se používat otevřená balení. Elektrody, které se mají 
použít, nesmějí být dříve otevřeny a mohou být použity pouze jednou pro každou osobu. 
Elektrody, které se mají používat s přístrojem, jsou elektrody, které patří k přístroji a které byly 
dodány pouze výrobcem nebo autorizovaným distributorem. V opačném případě nemusí zařízení 
poskytovat požadovanou úroveň účinné léčby. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Přístroj má vestavěný vlastní výbojový okruh, a pokud není na konci nastaveného času provedena 
defibrilace, je tato uložená energie z bezpečnostních důvodů vybita interně. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Kvůli vybité baterii nebo poruše zařízení nemusí být pacient schopen dostat účinnou léčbu nebo 
zařízení nemůže být v době použití používáno. Z tohoto důvodu se uživateli nedoporučuje používat 
zařízení. Uživatel musí pravidelně kontrolovat stav svého zařízení z indikátorů umístěných na 
zařízení. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je indikátor stavu zařízení ČERVENÝ; 
To znamená, že zařízení je schopno podat až 20 výbojů v závislosti na čase od prvního zobrazení 
tohoto stavu. I v tomto případě; uživatel musí kontaktovat technický servis a vyměnit baterii 
zařízení za novou. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je indikátor stavu ORANŽOVÝ; to znamená, že napětí baterie je normální, ale defibrilační 
elektroda není připojena. Během autotestu prováděným zařízením, když konektor elektrody není 
zapojen do zařízení, indikátor stavu bliká oranžově. Po zasunutí konektoru elektrody zařízení je 
nutné zařízení znovu zapnout a vypnout, aby tento indikátor začal blikat zeleně. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud je indikátor stavu zařízení ZELENÝ; 
To znamená, že v zařízení není detekována žádná závada a zařízení funguje normálně. 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud indikátor stavu zařízení nesvítí; 
To znamená, že v zařízení došlo k poruše. Uživatel se musí obrátit na technický servis. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Uživatelé se musí řídit aktuálními uživatelskými příručkami, aktualizacemi softwaru, oznámeními 
týkajícími se zařízení AED v sekci oznámení na webové stránce www.ritimport.com. 



 

  VAROVÁNÍ 

Aby bylo zařízení připraveno k použití kdykoli po jeho obdržení, musí být stav baterie, 
provozuschopnost, poruchový stav roční periodické kontroly a roční kalibrace zařízení 
kontrolovány osobami odpovědnými za zařízení. V opačném případě bude problém vyplývající ze 
strany uživatele, pokud zařízení nefunguje, jak bylo zamýšleno, nebo pokud je jeho baterie vybitá. 
Tato situace je pro první pomoc nežádoucí a neslouží zamýšlenému použití zařízení. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Uchovávejte AED zařízení mimo dosah zařízení pro zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Baterie použitá v zařízení se skládá z nenabíjecích baterií. Nepokoušejte se baterii dobít. Pokus o 
dobití baterie může způsobit výbuch nebo nebezpečí požáru. Baterie nezkratujte, nepropichujte, 
nedeformujte a nenechávejte je při teplotách vyšších než 60 °C. Když je baterie vybitá, vyjměte ji. 
Baterii neupusťte. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Baterie nevyhazujte, recyklujte je v souladu s právními předpisy. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Radiofrekvenční (RF) rušení ze zařízení, jako jsou mobilní telefony a obousměrné vysílačky, může 
způsobit nesprávnou funkci AED. Podle EN 61000-4-3 se doporučuje minimální vzdálenost 30 cm 
mezi RF zařízeními a AED. Další informace naleznete v příloze-D Shoda s normami pro 
elektromagnetické emise. 

 
VAROVÁNÍ 

Používejte pouze příslušenství dodávané společností Ritim Group. Použití neoriginálního 
příslušenství může zabránit tomu, aby zařízení splňovalo své bezpečnostní vlastnosti a základní 
požadavky. Může také zvýšit jeho interakci/rušení s jinými zařízeními. 

 VAROVÁNÍ 

V případech, kdy je zařízení používáno v těsné vzdálenosti od jiných zdravotnických zařízení, je 
třeba ověřit, že každé zařízení není tímto případem ovlivněno a funguje normálně. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka automaticky zaniká ve všech nepříznivých 
případech vyplývajících ze zásahu do zařízení, údržbářských a opravárenských činností 
neoprávněnými osobami nebo použití elektrod nebo bateriových sad distribuovaných 
neoprávněnými třetími osobami. 
 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud se v zařízení vyskytnou nežádoucí případy, kontaktujte prosím autorizovaný technický servis 
nebo společnost výrobce. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Bezpečné používání zdravotnických prostředků vyžaduje vysokou pozornost a náležitou péči. Z 
důvodu bezpečnosti uživatele a pacienta se proto před každým použitím doporučuje kontrolovat 
normální a bezpečnostní funkce zařízení. 



 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Výrobce nebo autorizovaný distributor není povinen provádět údržbu/opravu v rámci záruky v 
následujících případech: 

• provádění neoprávněných změn na zařízení, 
• používání náhradních dílů, součástek, baterií, podložek atd., které nejsou poskytovány 

výrobcem, 
• neprovádění povinné kalibrace ročně, 
• neschopnost uživatele obsluhovat zařízení v souladu s návodem k použití nebo s pokyny 

uvedenými v návodu, 
• smazané, zničené, zneužité nebo pozměněné sériové číslo zařízení, 
• neskladování nebo používání zařízení, jeho elektrod nebo baterie v rozporu s podmínkami 

prostředí. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Pro bezpečný provoz zařízení musí být všechny díly vyměněny za originální díly autorizovaným 
technickým servisem nebo výrobcem, pokud je to nutné. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Vaše zařízení, která jsou mimo provoz nebo skončila ekonomická životnost, zlikvidujte v souladu s 
nařízením o kontrole odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Společnost Ritim Grup Tıbbi Cihazlar Elek. San ve Tic.A.Ş. Ankara musí být informována o výkonu a 
spolehlivosti zařízení, v případě dalšího prodeje zařízení, předání zařízení třetí osobě, ztrátě 
zařízení, krádeži, poškození, aby se zabránilo opětovnému použití, sešrotování, zařízení mimo 
provoz atd. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Závažné incidenty, které se vyskytnou v souvislosti s prostředkem, musí být hlášeny společnosti 
výrobce a příslušnému orgánu členského státu, kde se uživatel a/nebo pacient nachází. Pokud se 
setkáte s takovou situací, kontaktujte prosím naši společnost. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po výměně baterie v zařízení je nutné spustit ruční test 



ASELSAN HEARTLINE AED Symboly 

1.3 Symboly 

Symboly používané v přístroji Aselsan Heartline AED a jejich vysvětlení jsou uvedeny 
níže.  

Tabulka 1-1. Symboly 
 

Symbol Popis 

 

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

 

Tlačítko Výboje (Defibrilace) 

 

Informační tlačítko 

 

Indikátor Varování/Dospělých elektrod 

 

Indikátor dětských elektrod 

 

Indikátor baterie 

 

Polovina baterie 

 

Prosím kontaktujte technický servis pro výměnu 
baterie. 

 



 

 

Srdeční rytmus 

 

Uplynulý čas po zapnutí zařízení 

 

Datum a čas 

 

Počet již aplikovaných výbojů (Počet výbojů) 

 

Detekován kardiostimulátor 

 

Proveďte KPR (CPR), KPR je metoda první pomoci 
používaná k přivedení člověka zpět k životu v 
případech náhlé srdeční zástavy. KPR (CPR) je 
zkratka pro „kardiopulmonální resuscitaci“. „Kardio“ 
znamená srdce, „plicní“ znamená plíce a 
„Resuscitace“ je vnější podpůrný zásah u osoby, 
jejíž dýchání nebo krevní oběh se zastavily. 

 

Chyba – volejte technický servis 

 

Varování 

 

Vysoké napětí 

 



 

 

Výrobce 

 

Datum výroby 

 

Nese značku CE podle směrnice o 
zdravotnických prostředcích 

 

Zařízení BF chráněné defibrilátorem 

 

Nebezpečné napětí 

 

Uživatelský manuál 

 

IP55 ochrana zařízení 

 

Elektrická elektronická zařízení (likvidujte v souladu 
s předpisy země) 

 

Nahlédněte do uživatelské příručky 

 



 

 

Likvidace 

 

Nepoužívejte v blízkosti zařízení MR 

 

Výrobní číslo 

 

Katalogové číslo 

 

Číslo šarže 

 

Datum expirace elektrod 

 

Jednorázové použití 

 

Omezení vlhkosti (10% - 95% vlhkost) 

 

Teplotní limity (0-50 C°) 

 

Bezlatexové 

 



 

 

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen nebo otevřen. 

 

Chraňte před slunečním zářením 

 

Nedobíjecí baterie 

 

Vyhněte se fyzickému dopadu 

 

Držte se dál od ohně 

 

Křehké, Zacházejte Opatrně 

 

Udržujte v suchu 

 

Zacházejte se zdravotnickým zařízením opatrně 

 

Horní část balení 
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ASELSAN HEARTLINE AED Popis produktu 

2.1 Popis produktu 

Aselsan Heartline AED je automatický externí defibrilátor (AED), který byl navržen k léčbě poruch, jako 
jsou nepravidelnosti srdečního tepu a fibrilace komor (ventrikulární fibrilace (VF)), které způsobují náhlou 
zástavu srdce (kardiopulmonální zástavu), která se rozvíjí, když srdce nemůže plnit svůj úkol funkce 
čerpání krve, nedochází k příjmu pulsu z velkých tepen a s tím spojeného dýchání a ztráty vědomí. 

Zařízení automatického externího defibrilátoru (AED) bylo navrženo tak, aby fungovalo v souladu se 
společnými pokyny z roku 2015 Evropské rady pro resuscitaci (ERC) a American Heart Association (AHA) 
pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) a urgentní kardiovaskulární léčbu (ECC). 

Existuje mnoho studií, které ukazují, že časná defibrilace zvyšuje šanci na přežití. Včasná resuscitace 
(masáž srdce) a defibrilace (v 1.-2. minutě) může dát více než 60% šanci na přežití. Každá minuta u 
zasažených pacientů snižuje šanci na přežití pacienta asi o 7–10 %. 

AED přístroj dokáže definovat elektrickou aktivitu generovanou srdcem svými samolepicími elektrodami 
s velmi vysokou mírou 92 % u hrubé VF. Detekuje rytmy, které mohou být šokovány, a naváděním 
uživatele přenáší výboj do srdce a zajišťuje regulaci rytmů, jako je fibrilace komor a bezpulsová komorová 
tachykardie. 

Přístroje AED mají pokročilý software pro analýzu elektrokardiografie (EKG). EKG signál je analyzován 
zařízením a uživatel je naváděn audio a video systémem (volitelně). Z tohoto důvodu není nutné, aby byl 
znám srdeční rytmus. AED přístroje jsou přístroje, které byly vyvinuty speciálně pro pracovníky první 
pomoci, používají se do té doby, než se na místo dostane pomoc zdravotníků. 

AED přístroje se dělí na dvě skupiny jako monofázické a bifázické podle struktury elektrického proudu, 
který poskytují. Bifázické AED mohou generovat účinek monofozických AED tím, že poskytují nižší 
elektrický proud. Z tohoto důvodu se dnes používání bifázických AED rozšířilo. Defibrilátor Aselsan 
Heartline AED může generovat elektrický výboj ve formě bifázických vln na nastavitelných úrovních 
energie a doručit jej pacientovi. 

Aselsan Heartline AED má schopnost navádět uživatele vizuálně a slyšitelně během operace a provádět 
sebehodnocení analýzy EKG pacienta. Když zařízení na základě analýzy EKG detekuje požadavek na 
výboj, doporučí podat pacientovi výboj ve své poloautomatické konfiguraci a vyzve uživatele, aby stiskl 
tlačítko výboje. Když detekuje signál EKG, který vyžaduje výboj v plně automatické konfiguraci, má 
schopnost aplikovat energii výboje přímo na pacienta po odeslání informační zprávy uživateli. 

Zařízení Aselsan Heartline AED má v podstatě dva různé modely s plně automatickými a 
poloautomatickými funkcemi použití. Plně automatický model vyhodnocuje srdeční rytmus pacienta po 
přiložení defibrilačních elektrod na pacienta, a když elektrický výboj zaznamená rytmus, který je třeba 
aplikovat, poskytne pacientovi potřebný výboj bez pomoci uživatele. U poloautomatického modelu, když 
je na základě analýzy srdečního rytmu detekován rytmus, který vyžaduje elektrický výboj, musí operátor 
stisknout tlačítko výboje, aby mohl dát pacientovi výboj. Oba modely mají instrukce, jak zachránce provést 
celým procesem defibrilace. V celé příručce budou poskytnuta vysvětlení u poloautomatického modelu. 
Seznam všech konfigurací zařízení je uveden v PŘÍLOZE-C. 
 



2.2 Zamýšlené použití 

AED přístroj je lehký, praktický život zachraňující zdravotnický přístroj, který byl navržen k aplikaci 
elektrického výboje (defibrilace) u pacienta v případech náhlé srdeční zástavy. Analyzuje srdeční rytmus 
pomocí softwaru dostupného v přístroji a může pacientovi aplikovat elektrický výboj, pokud je defibrilace 
vyžadována. Aplikovaným výbojem jsou regulovány poruchy rytmu, jako je ventrikulární fibrilace a 
bezpulsová komorová tachykardie. 

Když se podíváme na literaturu, existuje mnoho studií, které naznačují, že časná defibrilace a časná 
kardiopulmonální resuscitace zvyšují šanci na přežití. S aplikací těchto dvou léčebných metod se šance 
na přežití u pacientů tiše zvyšuje. Každá minuta u nezasažených pacientů snižuje šanci na přežití 
pacienta asi o 7–10 %. Počet infarktů dosahující 700 tisíc ročně jen v Evropě prozrazuje důležitost včasné 
resuscitace a defibrilace. 

AED přístroje jsou přístroje, které byly vyvinuty speciálně pro pracovníky první pomoci, smí je používat 
osoby, které prošly školením první pomoci, dokud se na místo nedostaví pomoc zdravotníků. 

2.3 Indikace použití 
 
Aselsan Heartline byl navržen pro použití u pacientů s náhlou srdeční zástavou a s následujícími 
příznaky: 
 • musí být použit u osob v bezvědomí; 
 • s abnormálním dýcháním; 
 • nemají žádné známky krevního oběhu nebo nemají puls.  
 
Defibrilace (nesynchronní) - RYTMY PRO VÝBOJ 
 • Ventikulární fibrilace (VF) 
 • Bezpulzní komorová tachykardie (n-VT) 

Synchronizovaná elektrická kardioverze; - NEVÝBOJOVÉ RYTMY  

• SVT (SupraVentricular Tachycardia) 
• AF (Fibrilace síní) 
• AF (AtrialFlatter) VT 
• AVNRT: Pacienti s reentrantní tachykardií a s QRS širokou nebo úzkou komorovou frekvencí 
nad 150 a nestabilním rytmem (bolest na hrudi, plicní edém hypotenze) 

 
Indikace elektrické léčby u VT: 
Pokud je srdeční frekvence nižší než 150, není obvykle nutná elektrická terapie. 
• Nestabilní pacienti 
• Bolest na hrudi 
• Dušnost 
• Srdeční selhání 
• Poruchy vědomí 
• Akutní IM 
• Hypotenze 
 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud je pacient při vědomí a dýchá dál, přístroj se nesmí používat. 

 VAROVÁNÍ 

Použití přístroje u pacientů mladších 1 roku se nedoporučuje. 



2.4 Kontraindikace 
 

Zařízení AED se nesmí používat u osob: 

• které reagují při otřesu; 

• které normálně dýchají; 

• které nemají puls. 

 

Možné vedlejší účinky defibrilace: 

• Tepelné popálení na kůži 

• Poškození membrány buněk srdečního svalu 

• Změna segmentu ST po defibrilaci na elektrokardiogramu 

Vzhledem k tomu, že zařízení má funkci pro záchranu života, jeho výhody jsou mnohem výše než jeho 
vedlejší účinky 

• Digitální toxicita a katecholaminy spouštěné arytmie (homogenní depolarizace v těchto rytmech) 

• Multifokální tachykardie 

2.5 Aplikační procedury a skupina uživatelů 

Osoby, které mohou používat automatický externí defibrilátor, jsou určeny místními úřady. Legislativa pro 
provoz zařízení se proto může lišit v závislosti na zemi použití. Podle tureckých předpisů o první pomoci 
mohou automatizované externí defibrilátory používat pouze osoby, které mají příslušné osvědčení o první 
pomoci a osvědčení o oprávnění instruktora a které získaly 100 (sto) plných bodů z testu provedeného 
jako výsledek výcviku provozu AED. Na rozdíl od uživatelského profilu, který se liší podle místních úřadů, 
bylo zařízení Aselsan Heartline AED navrženo tak, aby jej mohl používat kdokoli, kdo nemá žádné 
lékařské vzdělání, ale absolvoval certifikované školení první pomoci. Za ideálních podmínek byl navržen 
pro uživatele, kteří prošli školením první pomoci v oblasti kardiopulmonální resuscitace (KPR), základní 
podpory života, používání automatizovaných externích defibrilátorů (AED) a pokročilé podpory života, 
nebo kteří se účastnili pohotovostní lékařské péče. tréninkový program reakce pod dohledem lékaře 
(certifikace ACLS (Advanced Cardiac Life Support)). V případě potřeby mohou zařízení úspěšně používat 
nezaškolení lidé pomocí instrukcí a hlasových pokynů, které zařízení vydává. 

Příkazy vydávané zařízením a základní kroky záchranného řetězce jsou uvedeny v Kapitole 3. 

2.6 Místa použití 
Automatizované externí defibrilátory (AED) v současnosti využívají zdravotníci jako součást první pomoci 
a jako součást pokročilé podpory života. Neinvazivní aplikace a snadná přeprava jsou nejdůležitějšími 
výhodami. 
Aplikace časné defibrilace jako léčba náhlé srdeční zástavy může způsobit, že srdce bude bít v rytmu, 
který může recirkulovat a může být život zachraňující. Ve vyspělých zemích existuje povinnost mít 
zařízení AED, která jsou snadno dostupná v oblastech s vysokým počtem obyvatel, jako jsou stadiony, 
nákupní centra a letiště. Kromě toho se AED přístroje používají v ambulancích, zdravotních střediscích 
apod. 
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3.1 Obecný přehled 
 

 
Zařízení Aselsan Heartline AED je přenosný, lehký, snadno použitelný automatický externí defibrilátor 
(AED) s nedobíjecí (vestavěnou) baterií. 
Zařízení Aselsan Heartline AED má různé konfigurace. Celkový pohled na poloautomatický model se 
obrazovkou a krytem je uveden na Obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1 Aselsan Heartline AED 

Popisy částí zařízení zobrazených na Obrázku 3.1 jsou uvedeny v Tabulce 3-1. 



Tabulka 3-1. Popis zařízení 
 

Číslo Jméno Popis 

1 

Tlačítko 
Zapnutí/Vypnutí s 
LED kontrolkou 

Tlačítko, kterým se zařízení zapíná a vypíná. 
Pro zapnutí zařízení; Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. U modelů s 
krytem kryt otevřete. 
Chcete-li zařízení vypnout; Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1 
sekundu a uvolněte.  
Pokud se zařízením neprovedete žádnou akci do 5 minut po zapnutí 
zařízení, zařízení se samo vypne. 

2 
Tlačítko Výboje s 
LED kontrolkou 

Tlačítko, které se nachází na poloautomatických zařízeních. Pokud je 
doporučen výboj defibrilátorem, je obsluha požádána, aby toto tlačítko 
stiskla. Po stisknutí tlačítka se energie výboje přenese na pacienta. 

3 
LED kontrolka pro 
analýzu 

Používá se k informování obsluhy při analýze signálu EKG 
pacienta. Tato varovná kontrolka svítí během provádění analýzy. 

4 
Vstup konektoru 
elektrod 

K tomuto konektoru se připojují konektory elektrod pro dospělé nebo 
pro děti. Elektrody pro dospělé se standardně dodávají k tomuto 
zařízení. 

5 

LED kontrolka 
elektrod/ 
Varování 

Kromě níže popsané situace bude tato varovná kontrolka nepřetržitě 
blikat v intervalech 200 ms. 
Výstražná kontrolka nebude svítit, pokud je konektor elektrod 
(elektroda pro dospělé nebo pro děti) správně připojen k zařízení a 
lepicí podložky jsou správně připevněny k pacientovi. 

6 

LED kontrolka 
dětských 
elektrod 

LED dioda bude svítit nepřetržitě, dokud je konektor dětských 
elektrod připojen k zařízení. 
Tato LED dioda se nerozsvítí, pokud konektor dětských elektrod není 
připojen k zařízení. 

7 
Informační 
tlačítko 

Po stisknutí tohoto tlačítka nastanou následující situace: 
1. Pokud je tlačítko info stisknuto déle než 5 sekund a zároveň je 
AED zařízení vypnuté, přepne se zařízení do manuálního testovacího 
režimu. 
2. Pokud je tlačítko info stisknuto na méně než 5 sekund a zároveň je 
AED zařízení vypnuté, zařízení se přepne do režimu aktualizace, 
pokud je k zařízení připojena USB flash paměť. 
3. Pokud je tlačítko info stisknuto na méně než 5 sekund a zároveň je 
zařízení AED v normálním provozním režimu, zařízení se přepne do 
režimu změny jazyka. Výchozí druhý jazyk zařízení je angličtina. 
Jazyky zařízení lze naprogramovat pomocí servisního softwaru. 

 



 

Číslo Jméno Popis 

8 Indikátor stavu 

Stavový indikátor vyjadřuje následující situace; 
a) Pokud nenastane žádný problém s parametry 
kontrolovanými jako výsledek automatického a ručního testu, 
bude LED indikátor stavu blikat „ZELENĚ“ po dobu 200 ms. 
b) Když baterie klesne pod svou kritickou úroveň v důsledku 
automatického a ručního testu, LED indikátor stavu bude blikat 
„ČERVENĚ“ po dobu 200 ms. Okamžitě vyměňte originální 
baterii. 
c) Když je hodnota napětí baterie normální a konektor elektrod 
pro dospělé nebo dítě není připojen v průběhu automatického 
nebo manuálního testu, bude indikační LED blikat 
„ORANŽOVĚ“ po dobu 100 ms. 
d) Pokud dojde k problému s hardwarem nebo softwarem 
zařízení v důsledku automatického nebo ručního testu, tato 
LED se nikdy nerozsvítí. Je nutné neprodleně kontaktovat 
autorizovaný technický servis. 
e) Baterie zařízení má jedinečný šifrovací algoritmus. Systém 
detekuje použití neoriginální baterie a tato LED se nikdy 
nerozsvítí. Okamžitě si pořiďte originální baterii. 

9 Mikrofon 

Během zásahu se mikrofon automaticky zapne od začátku 
vývojového diagram, okolní zvuky se zaznamenávají a ukládají 
až do vypnutí zařízení. Po zásahu je nutné tyto záznamy 
přenést do prostředí počítače prostřednictvím servisního 
softwaru zařízení. 

10 Reproduktor 
Zařízení má vestavěný reproduktor, který umožňuje slyšitelné 
provádění varování, upozornění a pokynů. 

11 
LCD obrazovka 
(pouze pro modely s 
obrazovkou) 

Umožňuje zobrazovat vizuální varování, upozornění a pokynů 
v modelech s obrazovkami. 

12 USB Port 

Poskytuje USB připojení zařízení. Pomocí USB se připojuje 
k servisnímu softwaru. Chcete-li odpojit zařízení od 
servisního softwaru, musíte před odpojením USB kabelu 
stisknout ikonu 'Odpojit' na servisním softwaru. 
Proces aktualizace softwaru lze provést pomocí paměti USB. 

 



3.2 První operace a inicializace 

Abyste se ujistili, že je váš automatický externí defibrilátor Aselsan Heartline AED připraven k použití, 
proveďte následující kroky. 

• Zkontrolujte, zda nedošlo k fyzickému poškození, poškození nebo nechybí části proti 
poškození, ke kterému může dojít během přepravy. 

• Po otevření krabice vašeho zařízení zkontrolujte obsah balení. 
• Obsah balení je uveden níže. 

Tabulka 3-2. Obsah balení 
 

Číslo Popis Množství 

1 Aselsan Heartline AED přístroj 1 

2 Dospělé elektrody 1 

3 Standardní baterie 1 

4 Lékárnička (břitva, nůžky, rukavice, maska 
na umělé dýchání, papírový ručník) 

1 

5 Přenosné pouzdro (Pouze v 
bezkrytých konfiguracích) 

1 

6 Uživatelský návod 1 

Volitelné příslušenství je nabídnuto v PŘÍLOHA B. 

 

• Zkontrolujte datum exspirace elektrod defibrilátoru a zda není otevřený nebo roztržený obal. 

• Zkontrolujte datum výroby vytištěné na baterii. Připojte baterii k zařízení. Připojte konektor 
elektrod k zařízení. 

• Pokud je při vypnutém AED zařízení tlačítko info stisknuto déle než 5 sekund, zařízení se 
přepne do manuálního testovacího režimu. 

• V režimu manuálního testu se provádí test kapacity baterie, kontrola, zda je elektroda připojena 
či nikoli, a všechny hardwarové testy potřebné pro normální defibrilační výboj. 

• Manuální test trvá přibližně 1 minutu. 

• Poté se ujistěte, že indikátor stavu je „ZELENÝ“. 

• Pokud je stavový indikátor podle výsledku ručního testu „ORANŽOVÝ“, znamená to, že 
defibrilační elektroda není připojena nebo nebyla připojena k zařízení. Zkontrolujte konektor 
elektrod a jeho zásuvku. Pokud se indikátor stavu nerozsvítí zeleně ani po jeho vložení, 
kontaktujte Autorizovaného zástupce. 

• Pokud je indikátor stavu „ČERVENÝ“ v důsledku ručního testu, znamená to, že zařízení není 
připraveno k použití. Okamžitě zavolejte autorizovanému zástupci a informujte o případu. 

• Pokud je indikátor stavu „ZELENÝ“, znamená to, že zařízení je připraveno k použití. 
• Umístěte zařízení tak, abyste viděli na indikátor stavu. 

• Zařízení Aselsan Heartline AED má funkci pravidelného automatického ovládání (viz část 
7.2.1.1). Díky funkci automatického testu je zařízení udržováno připravené k provozu 
prováděním pravidelných kontrol. Barva indikátoru stavu se změní v případě jakékoli poruchy. 

• Kontrolujte stavový indikátor v určitých intervalech (alespoň jednou za 15 dní), abyste 
zkontrolovali, zda je zařízení vždy připraveno k použití. 

 



 

 

3.3 Obrazovka 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 3-3. Aselsan Heartline AED popis obrazovky 
 

 

 

U Aselsan Heartline AED vybraných modelů je použití zařízení podporováno vizuálními výzvami spolu 
se zvukovými varováními. 

Ikony na obrazovce jsou uvedeny na Obrázku 3.2. 

Pevným zatlačením nalepte elektrody na holou hruď, 
jak je znázorněno na obrázku. 

Obrázek 3.2 Aselsan Heartline AED obrazovka 

Číslo Jméno Popis 

1 Informace o datu a čase Zobrazuje informace o datu a času. 

2 Doba zapnutí Zobrazuje čas, který uplynul po stisknutí tlačítka zapnutí 
zařízení (do vypnutí). 

3 Počet výbojů Zobrazuje počet výbojů aplikovaných na pacienta za dobu, 
která uplynula od stisknutí tlačítka zapnutí přístroje (do 
vypnutí). 

4 Srdeční rytmus Zobrazuje tepovou frekvenci pacienta podle signálu EKG. 

5 Indikátor stavu baterie Zobrazuje aktuální stav nabití baterie. 

6 Ikona kardiostimulátoru Tento varovný signál bliká, pokud má pacient kardiostimulátor 

7 Ikona kardiopulmonální 
resuscitace 

KPR (CPR-Life Support) iniciuje čas k provedení 
kardiopulmonální resuscitace a podporuje operátora během 
aplikace. 

8 Audio skript Část, kde jsou písemně zobrazena oznámení, která jsou 
zvukově oznamována. 

9 Vizuální příkaz Část, kde se zobrazeny příkazy vizuálně. 



3.4 Příslušenství 

Standardní příslušenství zařízení je uvedeno níže. 

Podrobné informace o příslušenství a volitelném příslušenství jsou k dispozici v Příloze-B části 
Příslušenství. 

Tabulka 3-4. Standardní příslušenství 
 

Standardní příslušenství Počet Katalogové číslo. 

Defibrilační elektrody (dospělé) 1 kus MN-0000-3855 

Baterie (se standardní kapacitou) 1 kus AB-8444-0001 

Lékárnička (břitva, nůžky, rukavice, maska 
na umělé dýchání, papírový ručník) 

1 kus MN-0000-3854 

Uživatelský návod 1 kus UGDM-8444-0001 

Přenosné pouzdro (Pouze v 
bezkrytých konfiguracích) 

1 kus MN-0000-3875 

Interní (BIOS) baterie 1 kus MG-0000-2380 

  

3.4.1 Elektrody 
 

Defibrilační elektrody přenášejí hrudní impedanci a signál EKG pacienta do přístroje za účelem 
vyhodnocení. Pokud je na základě vyhodnocení přístroje doporučen výboj, přenese energii výboje na 
pacienta. Povrchy elektrod v kontaktu s tělem jsou samolepicí a potažené vodivým gelem pro zvýšení 
elektrické vodivosti. Elektrody se k přístroji připojují pomocí kabelu a konektoru. Pro připojení elektrod 
zařízení Aselsan Heartline AED se používá speciálně vybraný konektor. S přístrojem lze používat 
elektrody pro dospělé a děti. Elektrody pro dospělé jsou vhodné pro použití u pacientů nad 25 kg nebo 9 
let a více, elektrody pro děti jsou vhodné pro použití u pacientů ve věku 1 - 8 let nebo pod 25 kg. 

Zatímco elektrody pro dospělé jsou uživateli dodávány se zařízením, dětské elektrody jsou nabízeny jako 
volitelná možnost. Každá sada defibrilačních elektrod se skládají ze dvou samostatných elektrod jako 
apexu a sternum. Tyto elektrody musí být umístěny na těle pacienta, jak je popsáno v části 4.4 Obsluha 
zařízení a umístění elektrod defibrilátoru. 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Používejte pouze příslušenství dodávané společností Ritim Group. Použití 
neoriginálního příslušenství může zabránit tomu, aby zařízení splňovalo své 
bezpečnostní vlastnosti a základní požadavky. Může také zvýšit jeho interakci / 
rušení s jinými zařízeními. 

 

VAROVÁNÍ 

Elektrody jsou na jedno použití a po každé operaci záchrany je nutné použít nové elektrody. 

 VAROVÁNÍ 

Elektrody mají předem stanovenou dobu použitelnosti a po uplynutí doby použitelnosti se nesmí 
používat. 

 

VAROVÁNÍ 

Ujistěte se, že obaly elektrod nejsou roztržené a že jsou uzavřené. Otevřené nebo roztrhané 
elektrody mohou způsobit, že elektrody ztratí svou přilnavost a vodivostní charakteristiky. 

 VAROVÁNÍ 

Balení elektrod připojené k zařízení musí být uloženo v průhledné přihrádce kapsy v modelu s 
pouzdrem. V opačném případě se může uvolnit z krabice a zabránit rozsvícení výstražné LED. 



3.4.2 Baterie 

Zařízení Aselsan Heartline AED má nedobíjecí baterii. V zařízení je standardní baterie. S plně nabitým 
standardním akumulátorem lze aplikovat nejméně 200 výbojů. S vysokokapacitní baterií nabízenou jako 
volitelná výbava lze aplikovat až 280 výbojů. 

 

Existuje jedinečné heslo, které bylo vygenerováno za účelem zajištění bezpečnosti produktu v 
bateriových sadách zařízení Aselsan Heartline AED. Když je do zařízení vložena nová baterie, musí být 
toto heslo spárováno se zařízením, aby bylo možné zařízení aktivovat. Toto párování provádí zařízení 
automaticky. 

Automaticky dochází k ukládání historii baterie. Akumulátor je dodáván autorizovaným technickým 
servisem nebo od výrobcem. Výrobce nenese odpovědnost za žádné nepříznivé události, které mohou 
nastat v důsledku použití jiných než dodávaných bateriových sad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3 Lékárnička 

Se zařízením byla dodána jedna čepel pro čištění povrchu, kde budou připevněny defibrilační podložky 
pacienta, a jedny nůžky, aby se bylo možné rychle dostat k částem hrudníku, kde budou elektrody 
připevněny, rozříznutím oděvu v případech, kdy oděv pacienta nelze sundat. Pro uživatele byl poskytnut 
pár rukavic, aby mohl zasahovat, aniž by se dotkl tělesné tekutiny nebo krve pacienta. 

3.4.4 Přenosný kufřík 

Přenosný kufřík se standardně dodává v konfiguracích bez krytu. 

3.4.5 Vestavěná (BIOS) baterie 

Je to vestavěná nenabíjecí lithiová baterie na základní desce v zařízení. Technické specifikace použité 
bios baterie jsou uvedeny v tabulce. Tato baterie uchovává informace o datu a čase zařízení. Tímto 
způsobem, pokud se externí baterie vybije nebo musí být vyměněna, informace o datu a čase uchovávané 
zařízením nebudou ovlivněny. V případě, že je vestavěná (bios) baterie vyměněna nebo odstraněna a 
instalována jakýmkoli způsobem, postupujte podle pokynů uvedených v 7.1.2., výměna vestavěné (BIOS) 
baterie. 

Tabulka 3-5. Technická specifikace vestavěné (BIOS) baterie 
 

Typ Lithium knoflíková (CR2032) - nenabíjitelná 

Kapacita 235 mAh (do 2.0 V) 

Nominální napětí 3 V 

Hmotnost 3 g 

Provozní teplota mezi -30°C do 60°C 

Životnost 6 let 

Specifikace likvidace Jednorázová (Recyklujte) 
 

 

VAROVÁNÍ 

Používejte pouze licencovanou baterii, pokud je dodána nelicencovaná baterie, zařízení tuto 
situaci detekuje a stane se nefunkční 

 VAROVÁNÍ 

Sada baterií se skládá z nedobíjecích baterií, nikdy se ji nepokoušejte nabíjet. 

 

VAROVÁNÍ 

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí. 

 VAROVÁNÍ 

Nikdy nezkratujte póly + a - na baterii. Uchovávejte baterii v původním obalu, dokud ji 
nepřipojíte k zařízení. 

 

VAROVÁNÍ 

Použité baterie nevyhazujte do odpadu. Nakládejte v souladu s právními požadavky (nařízení 
AEEE). 



ASELSAN HEARTLINE AED ZÁKLADNÍ KROKY ŘETĚZCE ZÁCHRANY ŽIVOTA a PROVOZ Aselsanu Heartline AED. 

                        Kapitola 4 
ZÁKLADNÍ KROKY ŘETĚZCE ZÁCHRANY 

ŽIVOTA a PROVOZ Aselsanu Heartline AED 
  



4.1 Aselsan Heartline AED provozní diagram 

Modrá pole zobrazují hlasové příkazy a obrázky zobrazují obrázky zobrazené na obrazovce zařízení. V 
zařízeních bez obrazovky je vše kromě obrazovky stejné. Obrazovka nesplňuje základní požadavky na 
zařízení. Poskytuje snadné použití. 

 



 

AED Zapnutí 

Kritická úroveň 
baterie! Zařízení 
se automaticky 

vypne. 

Nízká úroveň 
baterie, zavolejte 
technický servis. 

Test baterie Kritická úroveň baterie Nízká: úroveň baterie 

Normalní úroveň baterie 

Zavolejte záchrannou 
službu: 112 

Je ke konektoru 
zařízení 

připojena dětská 
elektroda? 

K zařízení byla 
připojena 

dětská 
elektroda. 

ANO 

NE 

K zařízení byla 
připojena 
dospělá 

elektroda. 

Připojte 
konektor 
elektrod.  

Je ke konektoru 
zařízení připojena 
dospělá elektroda? 

ANO NE 

Odhalte 
pacientův 
hrudník. 

Pevným zatlačením 
nalepte elektrody na 

holou hruď, jak je 
znázorněno na obrázku. 

Vybalte elektrody a 
odlepte ochranné 

pásky. 

Jsou elektrody 
připevněny na 

pacientovi? 

NE 

ANO 

Zkontrolujte, zdali jsou elektrody 
spávně připevněny na hrudníku 

pacienta. 

Je správný 
odpor 

pacienta? 
NE 
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Nedotýkejte se 
pacianta, analyzuji 

srdeční rytmus 
pacienta. 

Je VÝBOJ 
doporučen? 

Výboj není 
doporučen. Můžete 

se dotknout 
pacienta. 

Detekován 
kardiostimulátor Je detekován 

kardiostimulátor? ANO NE 

ANO 

NO 
Aplikovat VÝBOJ, 

pokud je 
kardiostimulátor? 

Detekován 
kardiostimulátor Je detekován 

kardiostimulátor? ANO 

NE 

Výboj je doporučen. 
Počkejte. Nedotýkejte se 

pacienta. ANO 

Typ AED? PLNĚ-AUTOMATICKÝ SEMI-AUTOMATICKÝ 

Nedotýkejte se 
pacienta. Výboj 

bude podán.  

3-2-1. 

Stiskněte červené 
tlačítko výboje. Výboj není podán. 

Je zmáčknuto 
tlačítko 

VÝBOJE? 

Výboj je podán. 
Můžete se dotknout 

pacienta. 

ANO Je ukončena 
doba aplikace 

energie? 
NE ANO 

Zastavte 
kardiovaskulární 

resuscitaci 
Protokol o 
VÝBOJI? 

3 VÝBOJE 
aplikovány? 

5 sad 30:2 
KPR cyklu 

1 VÝBOJ 3 VÝBOJE 
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4.2 Hodnocení pacienta 

Před zásahem u osoby s náhlou zástavou srdce se snažte zachovat klid a jednat podle pokynů přístroje. 
Před zásahem zkontrolujte, zda je pacient při vědomí a zdali normálně dýchá nebo ne. 

 

Zjistěte, že pacient nereaguje, nedýchá (nebo dýchá nepravidelně), je v bezvědomí a nemá žádný puls. 

4.3 Příprava pacienta 

Před použitím přístroje odsuňte pacienta od elektricky vodivých povrchů a položte ho na rovnou plochu. 
Nepoužívejte defibrilátor na vlhkých místech nebo místech s akumulací vody. 

Umístěte hlavu pacienta tak, aby mohl pohodlně dýchat. Odstraňte oděv nebo jej odstřihněte nůžkami, 
abyste otevřeli oblast hrudníku pacienta. Ujistěte se, že oblast hrudníku pacienta je absolutně suchá a 
čistá. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 4.4 Provoz zařízení a umístění defibrilačních elektrod 

Umístěte zařízení vodorovně vedle pacienta. Před použitím zařízení se ujistěte, že LED kontrolka 
Stav/Baterie je „zelená“. 

U všech modelů zařízení se pro zapnutí zařízení stiskne tlačítko ON/OFF. 

Po zapnutí zařízení je obsluha vedena zvukovými varováními, poznámkami a pokyny. 

Zařízení je dodáváno s defibrilačními elektrodami pro dospělé. U pacientů nad 25 kg nebo 8 let a více 
se v procesu pokračuje s připojenými stávajícími elektrodami. Pokud však pacient váží méně než 25 kg 
nebo je ve věku od 1 do 8 let, je nutné použít dětské elektrody. Pokud chcete použít dětské elektrody, 
vyjměte elektrody pro dospělé z konektoru na zařízení a nahraďte ji dětskými elektrodami. 

Zařízení kontroluje a varuje uživatele, zda byly elektrody správně připevněny k hrudníku pacienta či 
nikoli. 

Zatímco jsou elektrody pro dospělé nebo děti připojeny k zařízení, obal elektrod se nejprve otevře 
roztržením balíčku na označeném místě pro použití. (viz. obrázek 4.3 Elektrody pro dospělého pacienta, 
obrázek 4.4 Elektrody pro dětského pacienta). 

 

VAROVÁNÍ 

Aselsan Heartline AED je určen pro použití u pacientů, kteří jsou v bezvědomí, nedýchají a jejichž 
krevní oběh se zastavil. Pokud pacient reaguje nebo je při vědomí, nepoužívejte k ošetření AED 
přístroj Aselsan Heartline 

 

VAROVÁNÍ 

Použité elektrody musí být aplikovány na holý, suchý povrch bez vlhkosti, bez krve nebo tělesných 
tekutin. Pokud je povrch, na který bude elektroda připevněna, mokrý a vlhký, je nutné jej osušit, 
pokud dojde ke kontaktu s krví a tělesnými tekutinami, je nutné je nejprve otřít a vyčistit a poté 
osušit. Pokud tam jsou chloupky, je třeba je nejprve odstranit, aby se elektrody přilepily. V případě 
potřeby je nutné oholit oblast na hrudi pacienta, kde budou přiloženy elektrody. K zařízení jsou 
dodávány nůžky a žiletka 

 

VAROVÁNÍ 

Dětské elektrody nejsou standardně součástí defibrilátoru. Je nutné je objednat samostatně. 
Pokud má pacient méně než 25 kg nebo je ve věku od 1 do 8 let, musí být použita dětská vložka. 
Pro objednání kontaktujte Ritim Group nebo Vašeho distributora. 



4.4.1 Umístění dospělých elektrod 

Jak je znázorněno na obrázku 4.3, ochranné pásky na adhezivním povrchu elektrod se nejprve odlepí 
a poté se elektrody připevní k oblasti vrcholu hrudní kosti pacienta, přičemž je třeba věnovat pozornost 
zbarvení na elektrodách a zbarvení na přístroji. 

 
4.4.2 Umístění dětských elektrod 

Jak je znázorněno na obrázku 4.4, nejprve se odlepí ochranné pásky na lepicím povrchu elektrod, poté 
se elektrody připevní k oblasti vrcholu hrudní kosti dětského pacienta, přičemž je třeba věnovat pozornost 
zbarvení na elektrodách a zbarvení na přístroji. Pokud je hrudník dětského pacienta menší než plocha 
pro nasazení elektrod, lze pro účinnou léčbu provést umístění elektrod předo-zadní. Na obrázku 4.4 je 
takové umístění na menším dítěti uvedeno uvnitř obrázků. 

Pokud má oblast hrudníku dětského pacienta dostatečnou šířku pro připevnění elektrod (pokud jsou 
elektrody přilepeny do oblasti hrudníku, aniž by se vzájemně dotýkaly), musí být obě elektrody umístěny 
na přední části (vrchol hrudní kosti) hrudníku. jsou připojeny jako u dospělého pacienta (obrázek 4.5). 

Obrázek 4.5 Umístění dětských elektrod při špatném umístění na přední části hrudníku 
 

Obrázek 4.3 Umístění dospělých elektrod 

Obrázek 4.4 Umístění dětských elektrod 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je nesmírně důležité, aby byly elektrody ve správném kontaktu s pokožkou pacienta. Mezi lepicí 
elektrodou a pokožkou nesmí být žádná vzduchová mezera. Nedostatek správného kontaktu může snížit 
účinek léčby nebo způsobit nežádoucí popáleniny na kůži pacienta. 

4.5 EKG analýza pacienta 
Aselsan Heartline AED přístroj začne automaticky analyzovat rytmus EKG ihned po přiložení elektrod 
na pacienta. Během této doby analýzy se pacient nesmí hýbat a je třeba se vyhnout fyzickému pohybu. 
Toto varování se uživateli přenáší prostřednictvím hlasových příkazů. 

 

 
 
 

 

Pokud je jako výsledek analýzy v rámci rytmu EKG detekován rytmus podléhající výboji, je uživatel 
informován pomocí vizuálních/audio příkazů. V následující fázi je pacientovi aplikován výboj. 

 
 
 
 
 
 

4.6 Aplikace defibrilačního výboje 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pokud je u poloautomatických modelů doporučen výboj, aplikuje se výboj ve tvaru dvoufázové vlny na 
pacienta stisknutím tlačítka výboje uživatelem. U plně automatických modelů, pokud je detekován rytmus 
podléhající výboji, je tato informace hlášena uživateli pomocí vizuálních/audio příkazů a je okamžitě 
aplikována bez čekání na zmáčknutí tlačítka výboje. 
Pokud jsou detekovány elektrody defibrilátoru pro dospělé, rozsah energie výboje bude mezi 150 J – 200 
J (± 3 J nebo ± 15 %, podle toho, která hodnota je větší), a když jsou detekovány dětské elektrody, bude 
rozsah energie výboje mezi 20 J – 85 J ( ± 3 J nebo ± 15 %, podle toho, která hodnota je větší). 
 

 

VAROVÁNÍ 

Elektrody se umístí následovně, červená elektroda do oblasti hrudní kosti a zelená elektroda do 
oblasti apexu. Nepřipevňujte elektrody tak blízko k sobě, aby se navzájem dotýkaly . 

 

POZNÁMKA 

Zařízení vám poskytne vizuální/zvukové příkazy při připevňování a lepení elektrod . 

Po připojení elektrod pro 
přesnou analýzu s 

pacientem nehýbejte a 
nedotýkejte se ho. 

Obrázek 4.6 EKG analýza pacienta 

 

POZNÁMKA 

Signál ventrikulární fibrilace (VF) a ventrikulární tachykardie (VT) (150 tepů za minutu u dospělých, 
200 tepů za minutu u dětí) je klasifikován jako signál podléhající výboji. 

 

VAROVÁNÍ 

Pokud je doporučen výboj, nedotýkejte se pacienta, dokud není aplikace výboje dokončena. 
Ujistěte se, že během tohoto procesu nikdo není ve fyzickém kontaktu s pacientem. 

 



Poté, co analýza rytmu detekuje výbojový rytmus, s novým plně nabitým akumulátorem standardní 
kapacity, při 25 °C, je doba přípravy výboje maximálně 7 sekund. 

"Protokol výboje" aplikovaný zařízením může být uživatelem upraven jako "1 VÝBOJ" nebo "3 VÝBOJE". 
V továrním nastavení je protokol výboje nastaven "1 Výboj". Pokud je protokol výboje vybrán jako „1 
VÝBOJ“, očekává se kardiopulmonální resuscitace (masáž srdce) po aplikaci výboje na pacienta a poté 
se znovu spustí analýza EKG. V protokolu „3 VÝBOJE“ se masáž srdce nedoporučuje, dokud nejsou na 
pacienta aplikovány celkem tři výboje. U všech tří výbojů se nejprve provede analýza EKG a podle toho 
se musí určit rytmus, aby se vyhodnotilo, zdali lze výboje provést. Po dokončení aplikace 3 výbojů se 
očekává masáž srdce a poté se znovu spustí proces analýzy EKG. Postupy nastavení protokolu výboje 
viz. Kapitola 8, článek 8.2.2 (f). 

 
 

 

 

 

 

 

Pokud není výboj doporučen, okamžitě přistupte k KPR. 

Pokud je vnitřní jednotka pro ukládání energie pod napětím pro aplikaci výboje a pokud do 30 sekund 
není aplikován žádný defibrilační výboj, uložená energie se vybije prostřednictvím interní testovací 
zátěže. 

4.7 Aplikace kardiopulmonální resuscitace (KPR) 

Aselsan Heartline AED doporučuje aplikaci procesu KPR v následujících situacích: 

• je detekován rytmus, který nepotřebuje výboj 

• Po aplikaci výboje 

Aplikace kardiopulmonální resuscitace je znázorněna na obrázku níže. Zařízení bude uživatele 
vizuálně/zvukově podporovat v souladu se zvoleným protokolem výboje, aby se předešlo jakémukoli 
váhání nad aplikačním rytmem kardiopulmonální resuscitace. Je zapotřebí 5 sad aplikací 
kardiopulmonální resuscitace (KPR) skládajících se z 30 srdečních masáží a 2 dechů. Na konci druhé 
minuty přístroj znovu provede analýzu EKG. Tento cyklus se musí opakovat, dokud nedorazí záchranný 
tým. 

 

 

POZNÁMKA 

Přístroj je schopen detekovat kardiostimulátor u pacienta 

 

UPOZORNĚNÍ 

Aplikaci výboje v případě kardiostimulátoru může způsobit poruchu kardiostimulátoru. 

 

POZNÁMKA 

Uživatel může nastavit, zda v přítomnosti kardiostimulátoru aplikovat výboj. Pokud je 
kardiostimulátor detekován v továrním nastavení, funkce aplikace výboje je zapnuta.  



 

Obrázek 4.7 Aplikace kardiopulmonální resuscitace (KPR) 
 

 

 

 

POZNÁMKA 

Ilustrace aplikace KPR uvedené v uživatelské příručce ukazují proces KPR, který má být aplikován 
na dospělé pacienty. 



4.8 Co dělat po provozu zařízení 
Po předání pacienta pracovníkům ZZS se přístroj vypne stisknutím tlačítka on/off. Zařízení musí být 
připraveno na další záchranu. Chcete-li to provést; 

- Zlikvidujte původně použité elektrody v souladu s místními předpisy, 
- Otřete zařízení mírně navlhčeným hadříkem, 
- Připevněte k nepoužitou defibrilační elektrody, kterým nevypršely expirace, 
- Přeneste události zásahu do počítače 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol událostí zásahu v rámci zařízení je přenesen do počítače prostřednictvím "Servisního 
softwaru". Podrobnosti událostí zásahu mohou být přístupné a hlášené pomocí tohoto softwaru. 

Koncový uživatel nemůže smazat žádný z událostí zásahu v zařízení. 
 

 

POZNÁMKA 

Uživatel musí věnovat pozornost datu expirace elektrod. Prošlé datum může způsobit vysychání 
gelu, který zvyšuje vodivost na polštářcích, snížení přilnavosti nebo nesprávnou analýzu. Během 
defibrilace může dojít k popálení kůže pacienta nebo mohou elektrody způsobit alergickou reakci 
na těle pacienta. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Otevřené elektrody se nesmí používat. Elektrody, které mají být použity, musí být vyjmuty z dosud 
neotevřeného obalu a musí být použity pouze jednou pro každou osobu. Elektrody, které se mají 
používat s přístrojem, jsou elektrody, které patří k přístroji a které byly dodány pouze výrobcem 
nebo autorizovaným distributorem. V opačném případě nemusí zařízení fungovat a poskytovat 
požadovanou úroveň účinné léčby 
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5.1 Rychlý návod k použití 

V této kapitole je vysvětlen stručný návod k použití, který je nutný pro rychlé ovládání přístroje 
Aselsan Heartline AED. 

 

 
 
 

 

VAROVÁNÍ 

Přístroj používejte pouze tehdy, když je pacient v bezvědomí, nedýchá a nemá puls! 

Přístroj AED se spustí stisknutím 

tlačítka On/Off.  

Odlepte ochranné pásky z elektrod a 

opatrně je přilepte k pacientovi. 

Pokud je jako výsledek EKG analýzy 

výboj doporučen, zmáčknutím 

tlačítka VÝBOJ dojde k aplikaci. 

 

POZNÁMKA 

U všech plně automatických modelů je výboj automaticky aplikován zařízením 
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6.1 Obecné informace 

Tabulka 6-1. Obecné informace 
 

Klasifikace Třída llb 93/42/EEC - Amd 2007/47/EC Rev.lX Rule 9 

Proces hodnocení shody PŘÍLOHA II Sekce IV Excl. 

Defibrilační ochrana Defibrilační ochrana typu BF 

Notifikovaná osoba Kiwa Certification Services (CE 1984) 

GMDN kód (plněautomatický) 48047 

GMDN kód (semiautomatický) 47910 

6.2 Fyzikální specifikace 

Tabulka 6-2. Fyzikální specifikace 
 

Rozměry mm (šířka x délka x 
výška) 

214,5 x 288 x 103 mm (vč. obalu) 
214,5 x 281,5 x 72,5 mm (bez obalu)  

Hmotnost (bez baterie) 2,701 Kg (vč. obalu) 
1,726 Kg (bez obalu) 
(Coverless) Napětí 12V 7200mAh LiMn02 baterie (nenabíjitelná) 12V 
9600mAh LiMn02 baterie (volitelné) (nenabíjitelná) 

Shoda elektrod AED elektrody doporučené pouze výrobcem 

Provozní režim Semi-Automatický/Plně Automatický 

Záchranný protokol AHA 2015 Guidelines 

6.3 Specifikace prostředí 

Tabulka 6-3. Specifikace prostředí 
 

Provozní podmínky 0°C - 50°C a 10% - 95% vlhkost 

Provozní nadmořská výška  -91 m - 4573m 

Atmosférický tlak 500-1060 hPa 

Skladovací podmínky -30°C - 70°C a 10% - 95% vlhkost 

6.4 Funkce 

Tabulka 6-4. Funkce 
 

Doba nabíjení na 200 J (s plně 
nabitou baterií) 

< 7 sekund 

Doba nabíjení na 200 J (s baterií 
po 6 výbojích) 

<10 sekund 

Čas uplynulý od zapnutí k výboji (s 
baterií po 6 výbojích) 

<37 sekund 

Čas uplynulý od analýzy rytmu k výboji 
(s plně nabitou baterií) 

<15 sekund 

Čas uplynulý od analýzy rytmu k výboji 
(s baterií po 6 výbojích) 

<20 sekund 

Doba EKG analýzy <7 sekund 



Forma křivky Forma zkrácené dvoufázové vlny 

Výchozí kroky energií Dospělý: 150J - 200J - 200J 
Dítě: 50J - 50J - 50J 

Měření impedance Dostupné 

Interval impedance 25-200 ohm 

Max.počet výbojů Se standardní baterií; 200 (při 20 °C s plnou baterií) 

Derivace II 

Šířka pásma EKG 2 - 25 Hz 

Autotest pravidelně (10-30sek.) - 24 hodin - 6 měsíců 

Rozsah autotestu Napětí baterie a licence, stav konektoru elektrod 
defibrilátoru, vestavěná elektronika, software 

Časy výboje Funkce rychlého výboje, obvykle po zastavení KPR, 
zajišťuje aplikaci výboje přístrojem do 10 sekund. Tento 
proces od výboje k výboji trvá obvykle méně než 29 
sekund včetně analýzy. Po 15 výbojích trvá 
připravenost na výboj po analýze méně než 15 sekund, 
když je baterie Aselsan Heartline AED pod 80 %. Po 
200 výbojích trvá příprava zařízení na výboj po 
inicializaci méně než 20 sekund, když je úroveň baterie 
pod 50 %. 

Auto-Testy Periodický automatický test: Hodnota napětí baterie je 
kontrolována bez ohledu na to, zda jsou elektrody 
připojeny nebo ne. 
24 hodin: Kontroluje se hodnota napětí baterie, ať už 
jsou elektrody připojeny nebo ne, licence sady baterií a 
výsledky testu se zaznamenávají spolu s informací o 
datu a čase. 
6 měsíců: Kontroluje se hodnota napětí baterie, zda 
jsou elektrody připojeny nebo ne, licence sady baterií a 
vysokonapěťový obvod a výsledky testu se 
zaznamenávají spolu s informacemi o datu a čase. 

Ruční test Uživatel může kdykoli provést ruční test. Při ručním 
testu se kontroluje hodnota napětí sady baterií, zda jsou 
podložky připojeny nebo ne, licence sady baterií a 
vysokonapěťový obvod a výsledky testu se 
zaznamenávají spolu s informacemi o datu a čase. 
Každý manuální test zkracuje životnost baterie zařízení. 

Hlasová upozornění Hlasová upozornění, upozornění na vybitou baterii, 
upozornění na volání technického servisu v případě 
poruchy. 

Indikátory Zapnuto/vypnuto, 
Kontrola elektrod, 
Indikátor stavu upozornění, 
Indikátor detekce dětských elektrod, 
Analytický indikátor, 
Indikátor připravenosti na výboj 

Komunikace USB Port  Navázání připojení k servisnímu softwaru, přenos dat, 
aktualizace softwaru, aktualizace nastavení zařízení, 
vytvoření souboru nastavení zařízení 

Interní datové úložiště Dokáže nahrávat až 20 hodin se standardní baterií a až 
28 hodin s vysokokapacitní baterií a prvních 40 minut 
dokáže nahrávat hlas s EKG. 

 



 

Použitelné normy (Aselsan Heartline AED zařízení splňují příslušné články následujících norem): 

Uplatněny standardy směrnice EU Nařízení 93/42/ES o zdravotnických prostředcích, Nařízení 
2007/47/ES s novelami a ISO 13485:2016 QMS 

Bezpečnost a výkon EN 60601-1:2006+A12:2014, EN60601-1-2:2015, EN 
60601-2-4:2011, EN ISO 14971:2012, 
EN62304:2006/A1:2015, EN 62366-1:2015, EN 60601-1-
6:2010+A1:2015, EN60601-1-11:2015, EN60601-2-
27:2014, EN 1789 +A2:2014 

Pád EN 60601-1-11:2015 

Vibrace Shoda EN 60601-1-11:2015 standard, článek 10.1.2 b. 

Výboj Shoda EN 60601-1-11:2015 standard, článek 10.1.2 a. 

Ochrana proti kapalinám IEC 60529, IP55 

Ochrana proti elektrickému výboji Třída II Vestavěné dodávané zařízení (Baterie je 
dodávána) (EN60601-1) 

Defibrilační ochrana Typ BF 

RF emise CISPR 11 Skupina 1 

RF emise CISPR 11 Třída B 

Software třída Třída C 

Záznam a specifičnost detekce rytmu Rytmus výboje - VF: Shoda s požadavky na IEC 60601-2-4 a 
AHA's >90% Doporučení k nahrávání. 
• Rytmu výboje - VT splňuje požadavky IEC 60601-2-4 a 
doporučení AHA >75% záznam. 
• Všechny ostatní rytmy bez výboje: Splňuje požadavky 
normy IEC 60601-2-4:2011 a doporučení AHA na 
specifičnost >95 %. 

Aplikované testy Základní testy výkonu a elektrické bezpečnosti, testy EMC, 
testy IP 

 



6.5 Elektrody 

Tabulka 6-5. Specifikace elektrod 
 

6.6 

Baterie 

Tabulka 6-6. Specifikace baterie 
 

6.7 Záznam dat 
Tabulka 6-7. Záznam dat 

 

6.8 Výkon analýzy rytmu a EKG 

Aselsan Heartline AED analyzuje rytmus EKG pacienta a detekuje, zda se jedná o rytmus s 
doporučením výboje či nikoliv. Tento systém umožňuje osobám, které nemají informace 
potřebné k analýze EKG signálu, zasáhnout u pacientů s náhlou zástavou srdce. 

Tabulka 6-8. Aselsan Heartline AED tabulka analýzy EKG signálu a detekce rytmu 
 

Tabulka 6-9. EN 60601-2-4 Tabulka 201.102 Kategorie výkonu analýzy rytmu 
 

Senzitivita = 
A/(A+C) 
Specificita = 
D/(B+D) 

Tabulka přesnosti pro danou energii při akceptované impedanci pacienta jako 50 Ohm je uvedena 
níže.  

Defibrilační elektrody  

Typ Jednorázové, samo-adhezivní, gelové 

Typy Dospělé/děti 

Životnost elektrod 36 měsíců (3 roky) 

Standardní baterie LiMnO2(12V 7200mA) 

Vylepšená baterie (volitelná)) LiMnO2(12V 9600mA) 

Hmotnost baterie 355 g (Standardní kapacita baterie)  
530 g (Vysoká-kapacita baterie) 

Typ Lithiová baterie Intellisense, nenabíjecí 

Specifikace likvidace Jednorázová (recyklovatelná) 

Standardní/vylepšení baterie - 
životnost 
*Platí to, co nastane dříve 

Standardní baterie: 5 let nebo min. 200 výbojů na max.energii 
(200J) nebo 20 hodin monitorace bez výboje* 
Vylepšená baterie: 7 let nebo min. 280 výbojů na max.energii 
nebo 28 hodin monitorace bez výboje* 

Životnost vestavěné (BIOS) baterie 8 let – kód baterie (CR2032) - nenabíjitelná 

Doba zaznamenávání 
dat/kapacita 

Dokáže nahrávat až 20 hodin se standardní baterií a až 28 hodin s 
vysokokapacitní baterií a prvních 40 minut dokáže nahrávat hlas s EKG. 

Přenos dat Aselsan Heartline AED Service Software (USB Protokol) 

Minimální požadavky na 
počítač 

Je vyžadován počítačový systém s operačním systémem Windows 10 a 
vyšším a standardní PC hardware. Rozlišení obrazovky musí být 
nastaveno na minimálně 1366 x 768. 

Aplikované signály Výkon analýzy rytmu Požadavek dle normy  
EN 60601-2-4: 2011 

VF 96.6 % > 90.0 % 

VT 79.8 % > 75.0 % 

Ostatní nevýbojové rytmy 99.0% > 90.0 % 

 VF a VT Ostatní EKG rytmy 

Podávající výboj A B 

Nepodávající výboj C D 



Tabulka 6-10. Tabulka přesnosti podané energie 
 

Odpor pacienta Ohm (Ω) 
50 

Velikost podané 
energie (Joule) 200 

Načtený odpor 

Ohm (Ω) 25 50 75 100 125 150 175 

Velikost změřené 
energie (Joule) 

191.1 207.3 208.0 201.1 193.6 191.8 189.1 

Přesnost (%) 

95.55 96.35 96.00 99.45 96.80 95.90 94.55 

 
Grafika času a toku nebo napětí rázové vlny defibrilátoru přenášené, když je defibrilátor připojen k zátěži 
s odporem 25 Ω, 50 Ω, 75 Ω, 100 Ω, 125 Ω, 150 Ω, 175 Ω a upravený podle maximálního výkonu nebo 
vybrané automatické protokoly související s energií jsou uvedeny níže.



 

Bifázická zkrácená vlna (pro 50 Ω.) Bifázická zkrácená vlna (pro 25 Ω.) 

Bifázická zkrácená vlna (pro 100 Ω.) Bifázická zkrácená vlna (pro 75 Ω.) 

Bifázická zkrácená vlna (pro 125 Ω.) Bifázická zkrácená vlna (pro 150 Ω.) 

Bifázická zkrácená vlna (pro 175 Ω.) Bifázická zkrácená vlna (pro 200 Ω.) 



6.9 EKG monitoring 
Tabulka monitorace EKG je uvedena níže.  
 

Tabulka 6-11. EKG monitoring 
 

Rozsah zobrazení srdečního 
rytmu 

30-300 pulzů/minutu 

Přesnost zobrazení 
srdečního rytmu 

±5 pulzů/minutu nebo ±10% 

Maximální časová 
aktualizace srdečního rytmu 

4 vteřiny 

Blokace vysoké T-
vlny 

80% z 1 mV R vlny 

Průtoková frekvence EKG (u 
prověřených modelů) 

25 mm/s 

Maximální čas přechodu 80-
40 pulzů za minutu 

< 4 vteřiny 

Maximální čas přechodu 80-
120 pulzů za minutu 

< 4 vteřiny 

Kalkulace srdečního rytmu Vypočítává se jako průměrná srdeční frekvence za minutu. 
Náhlé zvýšení a snížení srdeční frekvence nebere detektor 
rytmu v úvahu. 

Detekce kardiostimulátoru ±2mV - ±700mV 
0.5ms-2ms 
Bez přestřelení 

Blokování signálu 
kardiostimulátoru 

±2mV - 
±200mV 
0.5ms-2ms 

 

 

VAROVÁNÍ 

Nepravidelné rytmy nejsou indikátorem pro analýzu srdečního rytmu. Jeho přesnost 
nesmí být považována za konečnou. 

 

VAROVÁNÍ 

Čítač srdečního rytmu detekuje signály kardiostimulátoru jako srdeční rytmus u pacientů 
s kardiostimulátorem. Přesnost výsledku srdečního rytmu nesmí být považována za 
konečnou. Pacienty s kardiostimulátorem pečlivě sledujte. 
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7.1 Baterie 

Baterie má 2 konfigurace jako je baterie se standardní kapacitou a baterie se zvýšenou kapacitou. 

1. Baterie se standardní kapacitou: Standardní baterie dodávaná se zařízením. 
Zařízení může pracovat po dobu nejméně 5 let s nově zakoupenou baterií s plnou standardní 
kapacitou (v rámci správného skladování, přepravy, použití a podmínek prostředí uvedených v 
tomto návodu k použití) nebo může aplikovat nejméně 200 výbojů při maximální energetické 
hladině (200 J) popř. provádí monitorování bez výboje po dobu 20 hodin. Manuální testovací 
postup ovlivňuje životnost baterie. 

2. Baterie s vyšší kapacitou: Jde o baterii, kterou lze na přání vložit do zařízení (volitelně). 
Zařízení může pracovat po dobu nejméně 7 let s nově zakoupenou baterií s plnou standardní 
kapacitou (v rámci správného skladování, přepravy, používání a podmínek prostředí uvedených 
v tomto návodu k použití) nebo může vykonat nejméně 280 výbojů při maximální energetické 
hladině (200 J) popř. provádí monitorování bez výboje po dobu 28 hodin. Manuální testovací 
postup ovlivňuje životnost baterie. 

 

Existuje jedinečné heslo, které bylo vygenerováno za účelem zajištění bezpečnosti produktu v 
bateriových sadách zařízení Aselsan Heartline AED. Po vložení nové baterie do zařízení musí být toto 
heslo spárováno se zařízením, aby bylo možné zařízení aktivovat. Toto párování provádí zařízení 
automaticky. Když vyměníte baterii, můžete párování ověřit provedením ručního testu. Pokud jste 
neprovedli ruční test, zařízení se samo vypne při provádění denního pravidelného testu párování heslem, 
pokud baterie není originální. 
Zařízení automaticky ukládá historii baterie. Autorizovaným prodejcem baterie je autorizovaný technický 
servis nebo společnost výrobce. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné nepříznivé události, 
které mohou nastat v důsledku použití jiných než dodaných baterií. 
 
Stav bateriových sad kontrolovaných modelů lze sledovat z obrazovky. Symboly zobrazené na obrazovce 
jsou uvedeny níže. 

Tabulka 7-1. Tabulka indikátorů stavů baterie (pouze u zařízení s obrazovkou) 
 

 

Indikátor baterie 

 

Plná baterie 

 

Baterie ze ¾ plná 

 

Polovina baterie 

 

Kritický stav baterie 

 

Prázdná baterie 

 

Prosím kontaktujte technický servis pro výměnu baterie. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VAROVÁNÍ 

Baterii nelze dobíjet. 

 

VAROVÁNÍ 

Udržujte baterii mimo dosah dětí. 

 

VAROVÁNÍ 

Až do použití skladujte v původním obalu. 



 

UPOZORNĚNÍ 

Nevyhazujte použité baterie do odpadu. Nakládejte s nimi v souladu s 
místními požadavky (AEEE regulace). 

Obrázek 7.1 Bateriová sada 

UPOZORNĚNÍ 

Po výměně baterie v zařízení je nutné spustit ruční test. 

7.1.1 Výměna bateriové sady 

Při výměně baterie je třeba dodržet následující kroky. 

Obrázek 7.2 Bateriová sada-2 

Vyjmutí baterie z jejího umístění; 
1.Zatlačte na přídržné okraje baterie. 
2. Zatažením směrem k sobě vyjměte baterii ze slotu. 



Vložení baterie na její místo, 
1. Vybalte baterii 
2. Vložte baterii do slotu baterie tak, aby její kolíky směřovaly dovnitř. 
3. Zatlačte baterii dopředu do jejího slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.  
 

Tabulka 7-2. Technická specifikace bateriové sady 
 

Typ LiMn02 (Lithium Manganese Dioxide) - nenabíjitelná 

Kapacita 7200 mAh (standardní kapacita) nebo 9600 mAh 
(baterie s vysokou kapacitou, volitelné) 

Nominální napětí 12 Voltů 

Hmotnost standardní kapacita ~355 g 

baterie s vysokou kapacitou (volitelné) ~530 g 

Životnost – standardní kapacita Při 25°C, minimum 5 let nebo 200 výbojů na max.úroveň 
energie (200J) s plnou baterií nebo monitorace 20 hodin 
bez výboje.* * Platí to, který nastane dříve. 

Životnost – vysoká kapacita 
(volitelné) 

Při 25°C, minimum 7 let nebo 280 výbojů na max.úroveň 
energie (200J) s plnou baterií nebo monitorace 28 hodin 
bez výboje.* * Platí to, který nastane dříve. 

Skladovatelnost 5 let 

Specifikace likvidace Jednorázová (recyklovatelná) 

7.1.2 Výměna vestavěné baterie (BIOS) 

Informace o datu a čase uchovává vestavěná (BIOS) baterie. Po vyjmutí baterie systému BIOS a jejím 
opětovném vložení nebo výměně za novou je třeba zařízení aktualizovat prostřednictvím servisního 
softwaru nebo paměti USB.  

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Po výměně vestavěné (bios) baterie je nutné aktualizovat datum a čas pomocí servisního 
softwaru nebo USB paměti. 
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8.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Tabulka 8-1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

Technický problém Doporučené řešení 

Pokud indikátor stavu zařízení nesvítí 

Během automatického nebo ručního testu zařízení byla 
zjištěna chyba nebo baterie není originální. Okamžitě volejte 
autorizovaný technický servis Ritim Medical nebo autorizovaný 
servis. 

Pokud je indikátor stavu umístěný v 
horní střední části zařízení ČERVENÝ 

To znamená, že zařízení je schopno podat až 20 výbojů, v 
závislosti na čase, od prvního otočení zařízení na červenou. I v 
tomto případě; uživatel musí kontaktovat technickou službu a 
vyměnit baterii za novou. 

Pokud je indikátor stavu umístěný v 
horní střední části zařízení ORANŽOVÝ 

Znamená to, že napětí baterie zařízení je normální, ale 
defibrilační elektrody nejsou připojeny nebo je třeba kontrolovat 
jejich konektor. Zkontrolujte konektor elektrod. 

Během používání 
Pokud výstražná LED bliká, 

1. Pokud není k AED zařízení připojen žádný z konektorů 
elektrod pro dospělé nebo děti, bude tato LED blikat v 
intervalech 200 ms. 
Zkontrolujte, zda jsou konektory elektrod pro dospělé a děti 
připojeny nebo ne, pokud se jeví jako připojené, ujistěte se, že 
zapadají do zásuvky. 
2. V normálním provozním scénáři AED bude tato LED blikat v 
intervalech 200 ms v důsledku snížení kvality kontaktu, pokud 
je některý z konektorů (dítě nebo dospělý) připojen k zařízení a 
elektrody k pacientovi se slabým signálem nebo jsou elektrody 
z pacienta odstraněny. 
Ujistěte se, že jsou elektrody správně umístěny na pacientovi, 
nebo se ujistěte, že konektory elektrod nejsou během používání 
vyjmuty ze zásuvky přístroje. 
3.Připojovací kabel elektrod může být zlomený nebo 
poškozený. Použijte nové defibrilační elektrody. 
Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte autorizovaný technický 
servis. 

Pokud varovná kontrolka LED dětské 
elektrody nesvítí, když je konektor dětské 
elektrody připojen k zařízení během 
používání, 

1. Konektor elektrod může být odpojen nebo vyjmut. Ujistěte 
se, že jste konektor elektrody pevně umístili na své místo. 
Pokud to považujete za nutné, odpojte a znovu připojte 
konektor elektrod. Během záchrany se ujistěte, že je konektor 
elektrod pevně připojen k AED. 
2. Konektor dětských elektrod může být poškozen. Použijte 
novou elektrodu. Pokud se problém nevyřeší, kontaktujte 
autorizovaný technický servis 
 

Pokud jsou všechny hardwarové funkce 
zařízení normální, ale zařízení se nezapne; 

Může dojít k poruše klávesnice zařízení. Kontaktujte 
autorizovaný technický servis. 

Pokud jsou všechny funkce zařízení 
normální, ale nelze navázat komunikaci 
přes USB; 

Ujistěte se, že porty USB zařízení nebo počítače fungují. Pokud 
není problém na straně počítače, kontaktujte autorizovaný 
technický servis. 

Pokud jsou všechny funkce zařízení 
normální, ale nelze navázat komunikaci 
přes USB; 

Zkontrolujte paměťovou kartu USB zařízení a v případě potřeby 
ji vyměňte 

 
V případě jakéhokoli selhání nebo pro vaše dotazy nebo pro jakýkoli případ, kdy si nejste jisti, kontaktujte 
společnost Ritim Grup Tıbbi Cihazlar Elek. San. ve Tic. TAK JAKO. Technická služba pobočky Ankara. V případě 
selhání vyplňte „Formulář dodání technické služby“ uvedený na adrese www.saglik.aselsan.com.tr a odešlete své 
zařízení společnosti Ritim Grup Tıbbi Cihazlar Elek. San. ve Tic. TAK JAKO. Technická služba pobočky Ankara. 
Případně kontaktujte autorizovaný servis nebo distributora. 
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9.1 Životnost produktu 

Životnost výrobku byla stanovena na 10 let, pokud je výrobek používán za podmínek uvedených v 
uživatelské příručce. Skladovatelnost standardního bateriového bloku použitého v zařízení je 5 let od data 
výroby, skladovatelnost vysokokapacitního bateriového bloku je 7 let. Trvanlivost jednorázových elektrod 
používaných s přístrojem byla stanovena na 36 měsíců (3 roky) od data výroby. Záruční doba na výrobek 
je 5 let. 

9.2 Údržba a kalibrace 

9.2.1 Údržba 

Aby bylo zařízení připraveno k použití kdykoli po jeho obdržení, musí být stav baterie, provozuschopnost, 
poruchový stav, roční periodické kontroly a roční kalibrace zařízení kontrolovány osobami odpovědnými 
za zařízení. Zařízení má schopnost provést autotest a upozornit obsluhu na možné problémy 
prostřednictvím indikátoru stavu. Stavový indikátor musí být kontrolován alespoň jednou za měsíc a zda 
zelená LED bliká nebo ne, musí být vizuálně kontrolováno. V opačném případě bude problém vyplývající 
ze strany uživatele, pokud zařízení nebude fungovat, jak bylo zamýšleno, nebo pokud je jeho baterie 
vybitá. To může způsobit vznik nežádoucí situace během urgentního zásahu. 

9.2.1.1 Funkce auto-testu zařízení 

Zařízení Aselsan Heartline AED má dva typy automatických testovacích funkcí, ruční a periodické, aby 
bylo možné být neustále připraven k použití, aby upozornil obsluhu na jakoukoli poruchu nebo snížení 
stavu nabití baterie. 

Je velmi důležité, aby byl stavový indikátor zařízení kontrolován operátorem v pravidelných intervalech. 

a. Možnost pravidelného automatického testu 

Jedná se o funkci automatického testu zařízení Aselsan Heartline AED, která v určitých intervalech (v 
intervalech, které si nastaví operátor/mezi 10-30 sekundami) kontroluje stav baterie zařízení a to, zda jsou 
podložky připojeny či nikoli. Po provedení testu je stav baterie a zda jsou podložky připojeny nebo ne, 
oznámeny obsluze prostřednictvím indikátoru stavu. Význam barev a frekvence LED indikátoru stavu je 
uveden níže. 

Tabulka 9-1. Tabulka varovných stavů 
 

Stav LED 
indikátoru 

Frekvence 
Napětí 
baterie 

Stav elektrod Stav zařízení 

ZELENÝ 200ms >10V 
Elektrody 
připojeny 

Normální 

ORANŽOVÝ 100ms >10V 
Elektrody 
nepřipojeny 

Zkontrolujte, zdali jsem nebo nejsou 
elektrody připojeny, pokud ano, 
zkontrolujte konektor a kabel elektrod 

ČERVENÝ 200ms 9.5 <V< 10 bezvýznamné POŽADOVÁN SERVIS 

NEBLIKÁ - - - POŽADOVÁN SERVIS 

b. 24-hodinový autotest 

Před 24hodinovým automatickým testem vás zařízení upozorní jednosekundovým „pípnutím“. Během 
24hodinového autotestu se kromě funkcí periodického autotest zapnutí kontroluje licence baterie a zda 
jsou elektrody připojeny nebo ne. Výsledky testu se zaznamenávají spolu s informacemi o datu a čase. 
Po provedení testu je situace hlášena uživateli pomocí indikátoru stavu. 

c. 6-měsíční autotest 

Když vstoupíte do tohoto režimu, provedou se testovací kroky periodického testu zapnutí a 24-hodinového 
testu. Tyto kroky zahrnují ovládání napětí baterie zařízení, kontrolu připojení konektoru elektrody k 
zařízení, ovládání prvků analogového obvodu, které provádějí měření rytmu EKG v zařízení a kontrolu 
toho, zda je k zařízení připojena originální baterie. Nakonec jsou provedeny všechny hardwarové testy 
pro vysokonapěťový obvod a defibrilační výboj zařízení. Výsledky testu se zaznamenávají s informacemi 
o datu a čase. Po provedení testu je situace hlášena uživateli pomocí indikátoru stavu. 

 



9.2.1.2 Manuální testovací režim 

Chcete-li spustit ruční testovací režim, stiskněte a podržte tlačítko info na přední straně zařízení při 
vypnutém zařízení déle než 5 sekund. Zařízení se automaticky zapne přepnutím do manuálního 
testovacího režimu. 

Manuální testovací režim je testovací režim, který se provádí z vlastní iniciativy uživatele a ve kterém jsou 
parametry kontrolovány jako u 6-měsíčního autotestu, jako zda LED a tlačítka na zařízení fungují správně 
nebo ne a zda jsou připojeny elektrody. Uživatel musí jednou za měsíc provést ruční test, aby kontroloval 
celkový stav zařízení. Kromě toho může uživatel kdykoli zkontrolovat zařízení provedením ručního testu. 

Kroky režimu manuálního testu 

1. Při spuštění ručního testovacího režimu se ozve zvukové navádění „Kontrolní LED“. 
2. Zkontrolujte, zda LED diody Stav, Varování, Dětské elektrody, Zapnuto/Vypnuto a Analýza na zařízení 

dvakrát zablikají v intervalu 1 sekundy. U poloautomatických modelů zkontrolujte, zda LED VÝBOJ 
dvakrát zabliká v intervalu 1 sekundy. 

3. Po ovládání všech LED diod bude LED pod tlačítkem "ON/OFF" blikat a zvukový doprovod říká 
"Stiskněte tlačítko ON/OFF do 5 sekund". Stiskněte tlačítko "ON/OFF" do 5 sekund. Pokud pak 
tlačítko funguje, „Test tlačítka byl úspěšný“, pokud tlačítko nefunguje, zazní zvuková zpráva „Test 
tlačítka se nezdařil“. 

4. U poloautomatických modelů; v této fázi manuálního testovacího režimu, aby bylo zajištěno ovládání 
tlačítka "VÝBOJ", LED pod tlačítkem " VÝBOJ " bliká a zazní zvukový pokyn "Stiskněte tlačítko 
SHOCK do 5 sekund". Stiskněte tlačítko „VÝBOJ“ do 5 sekund po upozornění. Pokud pak tlačítko 
funguje, „Test tlačítka byl úspěšný“, pokud tlačítko nefunguje, zazní zvuková zpráva „Test tlačítka se 
nezdařil“. 

 U plně automatických modelů; není zde žádné tlačítko „VÝBOJ“, protože proces probíhá automaticky. 
5. Kontaktujte autorizovanou technickou službu ohledně testovacích kroků, které nelze ověřit po 

dokončení všech kroků. 

9.2.1.3 Otevírací režim 

U všech modelů zapnete přístroj tlačítkem On/Off (Zapnutí). 

9.2.1.4 Uzavírací režim 

U všech modelů platí, že pokud zmáčknete tlačítko On/Off (Zapnutí) vice než 1 vteřinu, zařízení se vypne. 

9.2.2 Kalibrace 

Aselsan Heartline AED zařízení musí být kalibrováno jednou za rok autorizovaným technickým servisem. 
Prosím kontaktujte autorizovaný servis pro kalibraci. 

9.2.3 Nastavení 
Následující vlastnosti mohou být na zařízení nastaveny: 
a. úroveň zvuku, 
b. informace o datu a čase, 
c. kroky energie defibrilačního výboje pro dítě, 
d. kroky energie defibrilačního výboje pro dospělého, 
e. možnost aplikace výboje u kardiostimulátoru, 
f. volba jazyka, 
g. protokol výboje, 
h. čas stavů indikátorů,  
i. čas zadržované energie. 

Tato nastavení lze provést externě ze servisního softwaru a ze zadní strany zařízení s USB 
konektorem. 

 



9.2.4 Funkce ukládání dat 
Spolu s informací o datu a čase zařízení jsou ukládány; 
V normálním provozním režimu: verze softwaru, okolní zvuky, signál EKG, spuštění analýzy rytmu, 
výsledek analýzy rytmu, informace o aplikaci výboje/není aplikován žádný výboj, monitorování 20 hodin 
se standardní baterií, 28 hodin s vysokokapacitní baterií bez výboje, lze provést záznam EKG a zvuku s 
EKG po dobu prvních 40 minut. 
V testovacím režimu: zaznamenávají se informace o verzi softwaru, protokol testů, počtu výbojů. 

9.3 Dezinfekce/Čištění 

Aselsan Heartline AED zařízení a příslušenství nemohou být sterilizovány. 

Přístroj po použití nebo při pravidelné údržbě je nutné jej očistit mírně vlhkým hadříkem navlhčeným v 
mýdlové vodě. 

Použijte nekorozivní/nerozpouštědlový roztok (například 70% alkohol, 0,5% chlorhexidin a 29% voda, 
aceton atd.). 

Zařízení je nutné čistit mírně vlhkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě a osušit suchým hadříkem. 
Zařízení a kabel pacienta se nesmí čistit korozivními/rozpouštědly. Během čištění na zařízení nestříkejte 
ani nelijte čisticí roztok. Neponořujte AED zařízení do kapaliny. 

Vyvarujte se prudkých pohybů, které by mohly poškodit konektor elektrod zařízení nebo propojovací kabel 
elektrod. 

Při zjištění závady během údržby, rozsvíceném indikátoru stavu nebo při podezřelé situaci zařízení 
neprovozujte a obraťte se na autorizovaný technický servis společnosti Ritim Grup Tıbbi Cihazlar Elek. 
San. ve Tic. A.Ş. Ankara Branch nebo na Vašeho distributora. 
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10.1 PŘÍLOHA-A ZVUKOVÝ PRŮVODCE 

10.1.1 Zvukový a tištěný průvodce  

Tabulka 10-1. Zvukový a tištěný průvodce 

 

Zvukový průvodce Popis 

Nízký stav baterie. Kontaktujte servis! Tuto varovnou zprávu zobrazí, když je napětí baterie 
nízké v důsledku automatického nebo ručního testu. 

Zavolejte záchranku. Tísňová linka je 112. Je to varovná zpráva pro volání nouzové pomoci. 

Připojte konektor elektrod. Varování, když není připojen konektor elektrod. 

Odhalte hrudník pacienta. Zpráva určená pro přípravu připevnění elektrod. 

Do přístroje připojeny dětské elektrody. Zpráva, kdy jsou do zařízení připojeny dětské 
elektrody. 

Do přístroje připojeny dospělé elektrody. Zpráva, kdy jsou do zařízení připojeny dospělé 
elektrody. 

Vyjměte elektrody z balení a odlepte 
ochrannou pásku.  

Zpráva předaná v první fázi přikládání podložek k 
pacientovi. 

Pevným zatlačením nalepte elektrody na 
holou hruď, jak je znázorněno na obrázku. 

Zpráva předaná ve fázi, kdy jsou elektrody přilepené. 

Zkontrolujte, zda jsou elektrody správně 
připevněny k hrudníku pacienta. 

Varovná zpráva, kdy nejsou elektrody správně 
připevněny. 

Nedotýkejte se pacienta. Srdeční rytmus je 
analyzován. 

Varovné hlášení, že se provádí analýza EKG a 
nesmí se dotýkat pacienta. 

Detekován kardiostimulátor. Varovná zpráva, kdy je detekován kardiostimulátor. 

Výboj se nedoporučuje. Můžete se pacienta 
dotknout. 

Varovné hlášení, které se zobrazí, pokud není 
pacientovi na základě analýzy EKG výboj doporučen. 

Proveďte 30 stlačení srdce v souladu s rytmem 
a 2x vdechněte. 

Varovná zpráva před spuštěním aplikace KPR. 

Nyní 2x vdechněte. Udává čas, kdy budou aplikovány 2 nádechy. 

Zastavte masáž srdce. Varovná zpráva, která se zobrazí, když bude po 
KPR znovu provedena analýza EKG. 

Výboj doporučen. Počkejte, nedotýkejte se 
pacienta. 

Varovné hlášení, které se zobrazí, když je na 
základě analýzy EKG doporučen výboj. 

Stiskněte červené tlačítko výboje. (U 
poloautomatických modelů) 

Varovná zpráva v poloautomatických AED 
upozorňující na nutnost stisknutí tlačítka výboje, 
pokud je doporučen výboj. 

Nedotýkejte se pacienta. Bude aplikován výboj. 
3-2-1. 

U plně automatických AED se toto varovné hlášení 
zobrazí před aplikací výboje dle analýzy EKG. 

Výboj proveden. Nyní se můžete dotknout 
pacienta. 

Varovná zpráva, která se zobrazí po aplikaci výboje. 

Výboj není proveden. Varovné hlášení, které se zobrazí při nestisknutí 
tlačítka "výboj" až do konce doby zadržení energie. 

Manuální testovací scénář AED Varovné zprávy vydávané během ručních testovacích 
ovládacích prvků. 

Zkontrolujte LEDky! Varovná zpráva upozorňující na vizuální kontrolu, zda 
LED na zařízení svítí či ne. 

Stiskněte tlačítko ON/OFF během 5 sekund! Varovná zpráva oznamující stisknutí tlačítka 
„Zap/Vyp“ do 5 sekund, aby se zjistilo, zda tlačítko 
„Zap/Vyp“ funguje správně nebo ne. 

Stiskněte tlačítko výboje během 5 sekund! Varovná zpráva oznamující stisknutí tlačítka „Výboj“ 
do 5 sekund, aby se zjistilo, zda tlačítko „Výboj“ 
funguje správně nebo ne. 

Test tlačítka výboje úspěšný. Je to varovná zpráva oznamující, že test tlačítka byl 
úspěšný.  

Test tlačítka neúspěšný. Varovná zpráva, že test tlačítka byl neúspěšný. 

Poruchový stav. Zavolejte technický servis! Varovná zpráva, kdy je detekována chyba přístroje. 

Test systému úspěšný. Varovná zpráva, která se zobrazí po úspěšném 
dokončení testu systému. 

Kritická úrověň baterie! Zařízení se automaticky 
vypne. 

Kritická úroveň baterie, zařízení vydá toto zvukové 
varování a zařízení se samo vypne. 

 



10.2 PŘÍLOHA-B PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Tabulka 10-2. Standardní příslušenství 
 

Standardní příslušenství počet Kat.číslo 

Defibrilační elektrody (dospělé) 1 kus MN-0000-3855 

Bateriová sada (se standardní kapacitou) 1 kus AB-8444-0001 

Sada první pomoci (holítko, nůžky, rukavice, maska 
na umělé dýchání, papírový ubrousek)  

1 kus MN-0000-3854 

Uživatelský návod (Průvodce) 1 kus UGDM-8444-0001 

Přenosné pouzdro (pouze v konfiguraci bez krytu) 1 kus MN-0000-3875 

Vestavěná baterie (BIOS) 1 kus MG-0000-2380 

Tabulka 10-3. Volitelné příslušenství 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím navštivte www.saqlik.aselsan.com.tr pro seznam posledního příslušenství. 

10.2.1 Defibrilační elektrody  

Tabulka 10-4. Defibrilační elektrody 
 

Typ elektrod Kat.číslo 

Dospělé MN-0000-3855 

Dětské MN-0000-3856 

 

 

 

Volitelné příslušenství Kat.číslo 

1. Defibrilační elektrody (dětské) MN-0000-3856 

2. Bateriová sada (s vyšší kapacitou) AB-8444-0002 

3. Pouzdro - TR (u modelů bez krytu, uváděno jako standardní příslušenství) MN-0000-3875 

4. Pouzdro - EU (u modelů bez krytu, uváděno jako standardní příslušenství) MN-0000-4224 

5. Nástěnný držák (pro model s krytem) MM-0000-18730 

6. Nástěnný držák (pro model s přenosnou brašnou) MM-0000-18731 

7. Závěsné zařízení - box (pro model s krytem) MM-0000-18589 

8. Závěsné zařízení - box (pro model s přenosnou brašnou) MM-0000-18727 

9. AED box MM-0000-18588 

10. 2D AED výstražná nálepka (TR) MZ-0000-2105 

11. 2D AED výstražná nálepka (EN) MZ-0000-2106 

12. 3D AED výstražná nálepka MZ-0000-2103 

13. AED trenér (TR) MA-0000-5441 

14. AED trenér (EN) MA-0000-5442 

15. AED trenér dospělé elektrody - TR MN-0000-4246 

16. AED trenér dospělé elektrody - EN MN-0000-4247 

17. AED trenér dětské elektrody - TR MN-0000-4248 

18. AED trenér dětské elektrody - EN MN-0000-4249 

19. AED trenér brašna - TR MN-0000-4016 

20. AED trenér brašna - EN MN-0000-4223 

21. AED trenér (plně-automatický trenér) - TR MA-0000-5946 

 

VAROVÁNÍ 

Defibrilační elektrody jsou pouze na jedno použití. Bezpečnost a výkon zařízení mohou 
být ovlivněny opakovaným použitím. 

http://www.saqlik.aselsan.com.tr/


10.2.2 Bateriová sada  

Tabulka 10-5. Baterie 
 

Kapacita Popis Kat.číslo 

12V 7200mAh Standardní bateriová sada 
LiMn02 max 200 výbojů 

AB-8444-0001 

12V 9600mAh vylepšená bateriová sad (volitelná) 
LiMn02 max 280 výbojů 

AB-8444-0002 

Interní (Bios) battery CR2032 MG-0000-2380 

 

 

 

10.2.3 RF modul 

Přenos dat: Bezdrátový rádio standard EN 300-220, EN 301-489, EN 60950 

Bezdrátový přenos: DRY CONTACTS Sigfox model (nařízení 2014/53/UE) kompatibilní s RED 
nařízením, CE certifikovaný OEM modul používaný společností  "ADEUNIS". 
*** Tento volitelný modul bude dán pouze se zařízením, které bude použito mimo Turecko. 

10.3 PŘÍLOHA-C KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ 

Konfigurace Aselsan Heartline AED defibrilátor jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 01-6. Příloha-C Konfigurace zařízení - turecké 
 

  Popis 

K
o

n
fi

g
u

ra
c

e
 

        

1 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, TURECKO 

2 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, TURECKO 

3 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, TURECKO 

4 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, TURECKO 

5 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, TURECKO 

6 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, TURECKO 

7 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, TURECKO 

8 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, TURECKO 

 

 VAROVÁNÍ 

Použití neoriginálního příslušenství může ovlivnit základní bezpečnost a požadavky 
zařízení a také způsobit problémy při provádění funkcí uvedených v této uživatelské 
příručce. 
Výrobce nenese odpovědnost za vážné nehody, které mohou vzniknout v důsledku 
použití neoriginálního příslušenství 



 

Obrázek 10.1 Plně-automatický – obrazovka – vč. obalu – Turecká verze 

Obrázek 10.2 Plně-automatický – obrazovka – vč. obalu – Turecká verze 



Aselsan Heartline AED defibrilátor v anglické verzi jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 01-7. Příloha-C Konfigurace zařízení – anglické 

 

  Popis 

K
o

n
fi

g
u

ra
c

e
 

       

        

9 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, ANGLICKÉ 

10 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, ANGLICKÉ 

11 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, ANGLICKÉ 

12 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, ANGLICKÉ 

13 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, ANGLICKÉ 

14 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, ANGLICKÉ 

15 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, ANGLICKÉ 

16 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, ANGLICKÉ 

 



 

Obrázek 10.3 Polo-automatický – obrazovka – vč. obalu – Turecká verze 

Obrázek 10.4 Polo-automatický – obrazovka – vč. obalu – Turecká verze 



Tabulka 10-8. Příloha-C Konfigurace zařízení RF 
 

  Popis 
K

o
n

fi
g

u
ra

c
e

 

        

17 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, RF 

18 POLOAUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, RF 

19 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, RF 

20 POLOAUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, RF 

21 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, BEZ DISPLEJE, RF 

22 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S KRYTEM, S DISPLEJEM, RF 

23 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, BEZ DISPLEJE, RF 

24 PLNĚ-AUTOMATICKÝ, S BRAŠNOU, S DISPLEJEM, RF 

 
Tyto konfigurace jsou použitelné pro jiné země než Turecko. 
Navštivte prosím webové stránky www.saglik.aselsan.com.tr pro podrobné informace a objednávky.



10.4 PŘÍLOHA-D PROHLÁŠENÍ O SHODĚ SE STANDARDEM PRO 
ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE 

Když je zařízení Aselsan Heartline AED používáno tak, jak je popsáno v uživatelské příručce, splňuje 
národní a mezinárodní normy (EN60601-1-2:2015) a zákony týkající se EMC (elektromagnetická 
kompatibilita). Pro přístroj Aselsan Heartline AED byly provedeny EMC a příslušné standardní testy 
konfigurací číslovaných 5, 15 a 18 uvedených v Tabulce 10-8 (Příloha-C Konfigurace zařízení RF). Tři 
modely, jejichž testy proběhly úspěšně, představují všechny modely uvedené v prohlášení o zboží. 

Prohlášení o EMC zařízení s POLOAUTOMATICKY-COVERED-SCREENED-RF konfigurací je uvedeno 
v uživatelské příručce. Informace o zkouškách a prohlášení pro jiné konfigurace si můžete vyžádat od 
společnosti Ritim Grup Tıbbi Cihazlar Elektronik Sanayi ve Tic. AŞ. Ankara Branch. 

Průvodce elektromagnetickou kompatibilitou 

Elektromagnetické emise 

Tabulka 10-9. Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická emise 
 

Defibrilátory Aselsan Heartline AED byly navrženy pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém 
prostředí. Výrobce nebo uživatel defibrilátoru Aselsan Heartline AED musí zajistit používání výrobku 
v takovém prostředí. 

Test vyzařování Kompatibilita Průvodce elektromagnetickým prostředím 

RF vyzařování CISPR 11 Skupina 1 Defibrilátor Aselsan Heartline AED využívá energii 
pouze pro svou vnitřní funkci. Z tohoto důvodu 
jsou jeho RF vyzařování velmi nízké a elektronická 
zařízení pravděpodobně nebudou způsobovat 
jakékoli rušení životního prostředí. 

RF vyzařování CISPR 11 Třída B Defibrilační přístroje Aselsan Heartline AED jsou 
vhodné pro všechny oblasti použití, včetně 
harmonických sítí napájejících budovy používané 
pro domácí účely a připojené k veřejným zdrojům 
nízkého napětí, národním institutům a 
organizacím. 

Harmonické 
vyzařování IEC 
61000-3-2 

Nelze použít 

Kolísání napětí/ Nelze použít 

Kmitající 
vyzařování IEC 
61000-3-3 

  

Základní výkon 

Defibrilátory Aselsan Heartline AED jsou v souladu s následující tabulkou, pokud jsou provozovány v 
elektromagnetickém prostředí uvedeném v Tabulce 10-8 a Tabulce 10-10. 

 



Elektromagnetická imunita  

Tabulka 10-10. Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická imunita 
 

Aselsan Heartline AED defibrilátor byl navržen pro použití ve specifikovaných magnetických prostředích. 
Koncový uživatel musí zajistit, aby bylo zařízení používáno ve specifikovaných prostředích. 

  
Test imunity EN 60601 úroveň testu Úroveň 

kompatibility 
Elektromagnetické prostředí / 
Pokyny 

Elektrostatický 
výboj (ESD) IEC 
61000-4-2 

± 8 kV kontakt 
± 15 kV vzduch 

± 8 kV kontakt 
± 15 kV vzduch 

Zařízení je umístěno na izolátoru o 
tloušťce 0,5 mm na referenční zemní 
ploše ve stíněné místnosti. Zkušební 
instalace byla připravena v souladu s 
normou IEC 61000-4-2. Výboj kontaktem 
byl aplikován na vodivé povrchy DGC a 
spojovací rovinu a výboj ze vzduchu byl 
aplikován na izolační povrchy. 

Elektrický poměr 
Přechod / dávka I 
EC 61000-4-4 

Napájení ±2kV/ přívod 
napájecího vedení ±1kV, 
100kHz dávkovací 
frekvence/výstupní vedení 

Nelze použít Provoz zařízení na baterie. 

Fluktuace IEC 
61000-4-5 

± 0,5 kV od vedení k vedení 
± 1 kV od vedení k vedení 
± 0,5 kV vedení k zemi 
± 1 kV vedení k zemi 
± 2 kV vedení k zemi 

Nelze použít Provoz zařízení na baterie. 

Napěťové jamky, 
krátká přerušení a 
kolísání napětí 
Vstupní vedení v 
napájecím zdroji IEC 
61000-4-11 

<5 % UT 
(IT>95% pokles) 
Pro 0,5 cyklu 
40 % UT 
(Pro UT 60% pokles) 
Na 5 cyklů 
70 % UT 
(30% pokles UT) 
Během 25 cyklů 
<5 % UT 
(UT>95% pokles) 
5 sekund 

Nelze použít Provoz zařízení na baterie. 

Magnetická oblast 
napájecí frekvence 
(50/60 Hz) dle IEC 
61000-4-8 

30 A/m 30 A/m V nemocnicích musí mít magnetická pole 
silové frekvence charakteristické úrovně. 

Pozn.: UT je střídavé síťové napětí před aplikací testované úrovně.  
 



Tabulka 10-11. Pokyny a prohlášení výrobce – Elektromagnetická imunita-2 
 

Aselsan Heartline AED defibrilátor byl navržen pro použití ve specifikovaných magnetických prostředích. 
Koncový uživatel musí zajistit, aby bylo zařízení používáno ve specifikovaných prostředích. 

Test imunity EN 60601 
úroveň testu 

Úroveň kompatibility Elektromagnetické prostředí / 
Pokyny 

  Přenosné a mobilní RF komunikační zařízení nesmí být 
umístěno blíže k defibrilátoru Aselsan Heartline AED, než je 
vzorec uvedený níže podle jeho výkonu a frekvence.. 

Doporučené oddělení 
distance 

 

 3 Vrms/10 Vemf 150 
kHz-80 MHz externí 
ISM pásmo (A) 

  

 Nelze použít Provoz zařízení na baterie. 

Vysílaná RF 
IEC 61000-4-6 

  
10 Vrms/10 Vemf 
150 kHz-80 MHz ISM 
pásmo (A) 

  

 Nelze použít Provoz zařízení na baterie. 

   
d=1.2 80 MHz až 800 MHz 

Rozptýlená RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz to 2.7 GHz 

10 V/m  

d=1.2 800 MHz až 2.7 GHz 

   P je maximální jmenovitý výstupní 
výkon ve wattech (B) 
Síly pole (C) přicházející z pevných 
RF vysílačů, jak bylo zjištěno v 
elektromagnetickém průzkumu 
místa, musí být menší než úroveň 
kompatibility v každém frekvenčním 
rozsahu. (D) 
Pokud se objeví následující 
symbol, může se objevit 
elektromagnetické pole: 

Pozn.: Vyšší frekvenční rozsah platí při 80 MHz a 800 MHz. 

Pozn.: Tyto zásady nemusí být použitelné ve všech případech. Elektromagnetická disperze je ovlivněna absorpcí a 
odrazem od struktur, předmětů a lidí. 

(A) Pásma ISM (průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz až 80 MHz jsou následující podle 6,765 MHz 6,795; 
na 13,567 MHz, 13,553 MHz; na 27 283 MHz, 26 957 MHz; a na 40,66 MHz, 40,70 MHz. (B) Pokud je frekvenční 
rozsah mezi 150 kHz a 80 MHz Úrovně kompatibility v 80 MHz až 2,7 GHz ISM frekvenční pásma byla navržena 
tak, aby se snížila možnost, že přenosné/mobilní komunikační zařízení může způsobovat rušení, pokud se nechtěně 
dostane do oblasti pacienta. 

(C) Polní síly pevných vysílačů, jako jsou rádiové základnové stanice (mobilní/bezdrátové), telefony a mobilní 
radiostanice, amatérské rádio, rozhlasové vysílání AM a FM a televizní vysílání nelze přesně teoreticky 
předpovědět. Aby bylo možné vyhodnotit elektromagnetické prostředí způsobené pevnými RF vysílači, je třeba vzít 
v úvahu elektromagnetický průzkum místa. Pokud síla pole naměřená v místě, kde se používá NT10 ESWL, 
překračuje příslušnou úroveň RF kompatibility, je třeba pro ověření normálního provozu dodržovat NT10. Pokud je 
pozorován abnormální výkon, mohou být vyžadována další opatření nebo přeprava NT10 ESVVL. 

(D) Pokud je frekvenční rozsah nad 150 kHz až 80 MHz, musí být síly pole alespoň 3 V/m. 

 

 

 

 

 



Separační vzdálenost 

Tabulka 10-12. Doporučená vzdálenost mezi RF zařízením a zařízením Aselsan Heartline AED 
 

Defibrilátor Aselsan Heartline AED byl navržen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou řízeny 
RF rušení. Pokud zákazník dodržuje minimální vzdálenost mezi zařízením přenosným/mobilním RF vysílačem, 
které jsou doporučeny níže, a defibrilátorem Aselsan Heartline AED, může to pomoci zabránit 
elektromagnetickému rušení podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení. 

Maximální jmenovitý 
výstupní výkon 
vysílače W 

Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače m 

150 kHz 
80 MHz mimo. ISM 

pásma d= 1.2  

150 kHz ISM 
80 MHz pásma 

d= 1.2  

80 MHz-800 
MHz 

d= 1.2  

0.01 0.12 0.12 0.12 

0.1 0.38 0.38 0.38 

1 1.2 1.2 1.2 

10 3.8 3.8 3.8 
100 12 12 12 

Pro vysílače s maximálním výstupním výkonem, který není zahrnut ve výše uvedeném seznamu, lze 
doporučenou vzdálenost d v metrech určit pomocí rovnice, která se vztahuje na frekvenci vysílače. Zde P je 
jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech podle výrobce vysílače. 
Pozn.: Oddělovací vzdálenost platí pro vyšší frekvenční rozsah platí při 80 MHz a 800 MHz. 
Pozn.: Pásma ISM (průmyslové, vědecké a lékařské) mezi 150 kHz až 80 MHz jsou následující podle 6,765 
MHz 6,795; na 13,567 MHz, 13,553 MHz; na 27 283 MHz, 26 957 MHz; a na 40,66 MHz, 40,70 MHz. 
Pozn.: Tyto zásady nemusí být použitelné ve všech případech. Elektromagnetická disperze je ovlivněna 
absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí. 

 

Nově přidáno 

Tabulka 10-13. RF srovnávací test komunikačních zařízení v blízkém poli 
 

Testovaná 
frekvence (MHz) 

Rozsaha) Slu             žbaa) Modulaceb) Max.výkon 
(W) 

Vzdálenost 
(m) 

385 380-390 Tetra 400 Pulsní modulaceb) 18Hz 1.8 0.3 

450 430-470 GMRS 460, FRS 460 FMC) 
±5 kHz odchylka 
1kHz sinus 

2 0.3 

710 704-787 LTE Band 13,17 Pulsní modulaceb) 

217 Hz 
0.2 0.3 

745 

780 

810 800-960 GSM 800/900, 
TETRA 800, 
İDEN 820, 
CDMA 850, 
LTE Band 5 

Pulsní modulaceb) 18 
Hz 

2 0.3 

870 

930 

1720 1700-1990 GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
LTE Band 1, 3, 
4, 25; UMTS 

Pulsní modulaceb) 

217 Hz 
2 0.3 

1845 

1970 

2450 2400-2570 Bluetooth, 
VVLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE band 7 

Pulsní modulaceb) 

217 Hz 
2 0.3 

5240 5100-5800 VVLAN 
802.11 a/n 

Pulsní modulaceb) 

217 Hz 
2 0.3 

5500 

5785 



Pozn.: V případě potřeby lze vzdálenost mezi anténou vysílače a zdravotnickým zařízením nebo systémem 
zmenšit na 1 metr, aby bylo dosaženo úrovně testu odolnosti. IEC 61000-4-3 umožňuje zkušební vzdálenost 
1 metr. 

U některých služeb byly zahrnuty pouze uplinkové frekvence. 
Nosič musí být modulován pomocí obdélníkového signálu s 50% zatížením. 
Jako alternativu k FM modulaci lze použít 50% pulzní modulaci při 18Hz, protože nepředstavuje aktuální 
modulaci. 

 

 VAROVÁNÍ 

Radiofrekvenční (RF) rušení ze zařízení, jako jsou mobilní telefony a obousměrné 
vysílačky, může způsobit nesprávnou funkci AED. Podle EN 61000-4-3 se doporučuje 
minimální vzdálenost 30 cm mezi RF zařízeními a AED 

 VAROVÁNÍ 

Udržujte AED zařízení mimo prostředí magnetické resonance (MRI). 



10.5 PŘÍLOHA-E DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O ODPADNÍCH 
ELEKTRO-ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Při vypršení životnost produktu (zařízení AED, baterie), který jste si zakoupili, a stane se odpadem, 
doručte jej do nejbližšího dočasného skladu WEEE, recyklujte nebo likvidujte, abyste chránili zdraví lidí a 
životního prostředí. Nesměšujte jej s domovním nebo jiným odpadem, nevyhazujte jej s vaším odpadem. 
Při likvidaci použitého elektrického a elektronického zařízení postupujte v souladu s místními pokyny a 
předpisy týkajícími se odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). 

 Produkty označené tímto symbolem znamenají, že je nelze likvidovat s běžným domovním 
odpadem. Tato zařízení jsou elektrická a elektronická zařízení a musí být doručena do recyklačních 
zařízení. Další informace o likvidaci/recyklaci tohoto zařízení můžete získat od místního sběrného místa 
nebo u prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. 

 



10.6 PŘÍLOHA-G REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ CHYB 

 

ASELSAN HEARTLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ CHYB 

Informace o zákazníkovi 

Jméno, příjmení  Dozor  

Adresa  Referenční číslo  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Datum a čas záznamu  

Chybný systém/zařízení/informace o jednotce 

Zařízení  

Zařízení číslo  

Popis  

Číslo dílu  

Výrobní číslo  

Informace o chybě (prosím o co nejdetailnější informace o chybě) 

 

Pověření 

Jméno příjmení  

Podpis  

Výsledek údržby a opravy 

Datum a čas zásahu  

Datum a čas údržby a opravy  

Stav záruky Záruka !  ___________________________________  Mimo záruku  

Proces vyřešení chyby  

Výměna dílu? Informace o 
výměně 

Instalovaný materiál Odebraný materiál 

Skladové číslo Výrobní číslo Množství Výrobní 
číslo 

Množství 
     

     

     

     

     

Dorozující osoba (jméno-příjmení)  

Vysledek  

Odsouhlasení výsledku 

Jméno, příjmení  

Podpis  

Informace o servisním zásahu (měl by být vyplněn technickým servisem) 

Číslo notifikace:  

Vstupní datum:  

Výstupní datum:  

      

Formulář by měl být použit pro informování ASELSAN do systému a 
podsystému chyb ASELSAN A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 16. Cadde 

No: 16 Yenimahalle, 06370 Ankara 
 



10.7 PŘÍLOHA-F CERTIFIKÁT O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY 
 

Aselsan Heartline CERTIFIKÁT O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY je zobrazen níže. 

R.T. TURKISH PATENT and TRADEMARK 
INSTITUTE 

TRADEMARK REGISTRATION 

CERTIFICATE 

Trademark No : 2019 107084- Trade 

Mark Owner :ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ REPUBLIC OF TURKEY 
MEHMET AKIF ERSOY MAH 293 CADDE NO 16 MACUNKÖY 

YENIMAHALLE 06370 ANKARA 

Commodity : 10 Attached. 

This Trademark is registered on 26/03/2020 for a period of TEN 
YEARS starting from 31/10/2019. 

Prof. Dr. Habip ASAM 
Turkish Patent and 
Trademark Institute 

Chairman 


